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Få jeres kunders 
opmærksomhed

Medieplan
2023Din kontakt til håndværkere, 

entreprenører og projekterende

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 
  40. årgang • Nr. 2 • 23. marts 2022

70 70 17 90container@boxit.dk

container@boxit.dk

Ring
70 70 17 90

for tilbud

FÅ XTRA PLADS OG SIKKERHED

- til opbevaring af værktøj og materialer

Organisationen Boss Ladies vil gøre det nemmere 

for kvinder at være i håndværkerfagene

Læs side 10-11

Kvinder kæmper 
mod fordomme i 

håndværkerbranchen

Læs side 8

Læs side 4

Læs side 6
Fem bud: Sådan bliver 

byggeriets udfordringer løst

Det er blevet 6,7 % dyrere 
at bygge bolig Finn L. & Davidsen gør 

medarbejdere til medejere
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Website + nyhedsbrev 

Byens Boligforeninger

Kontakt
Salgschef Anne-Mette Brødsgaard 
ab@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 07 Odsgard A/S · Naverland 8 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk

 Tlf. 43 43 29 00 · info@odsgard.dk

Læs side 2

TV-inspektion kan give 
millionbesparelser

 Læs side 10
Læs side 4

Går fremtiden i møde med 
Går fremtiden i møde med 50 ladestandere til el-biler 
50 ladestandere til el-biler 
Boligorganisationen PAB giver nu mulighed for, at beboerne i alle 16 boligafdelinger i hovedstadsområdet kan lade deres el-biler op – uden at det påvirker huslejen Læs side 6-8
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BYENSBOLIGFORENINGER

Andelshaverne stemte 
fra altanerne

Undgå at P-kælderen 
bliver en drypstenshule

NETVÆRK | VIDEN | NYE MULIGHEDER

Bestyrelser i Andels- og Ejerboligforeninger | Boligselskaber | Viceværter | Varmemestre | Ejendomsinspektører

Hejste elevatoren ind 
gennem taget

 Læs side 12

AKTUELT NYHEDSMAGASIN

Prisen er 12.000 kr. for en hel side i magasinet (annonce eller  
sponsoreret indhold).
Vi hjælper gerne med at skrive. Priser fra 4.000,- kr.

Vil du med som professionel rådgiver på Netværksdagen for  
Byens Boligforeninger og møde dine kunder ’face to face’,  
så er du velkommen til at kontakte os.

Få del i de milliarder af kroner som byens bolig selskaber og bolig
foreninger bruger på opgaver og materialer hvert år.

Vi har ringet til formanden i flere tusinde andelsbolig- og ejerboligfor-
eninger og sender i dag magasinet ud til beslutnings tagere i flere end 
5.500 boligselskaber, andelsboligforeninger og ejerboligforeninger 
primært i området København-Køge-Roskilde-Hillerød .
Magasinet udkommer også digitalt.

I 2023 udkommer magasinet: 

Målgruppe

Byens Boligforeninger udkommer i området  
KøbenhavnKøgeRoskildeHillerød:

 2500 Formænd i andelsboligforeninger 

 750 Formænd i ejerboligforeninger 

 350 Viceværter og beslutningstagere 

  indenfor ejendomsservice

 200 Kontaktpersoner i boligselskaber - f.eks. KAB, 

  Lejerbo, Bo-vest, AAB 

 200 Kontaktpersoner i virksomheder med ejen- 

  domsadministration - f.eks. Deas, Cej, Lea

 1000 modtager avisen online
 i resten af Danmark sendes magasinet til:

 500 Kontaktpersoner i boligselskaber, store bolig- 

  foreninger og ejendomsadministratorer

Deadline Omdeles fra

Nr. 1 23. februar 15. marts – uge 11

Nr. 2 18. april 1. maj – uge 18

Nr. 3 21. august 12. september – uge 37

Nr. 4 25. oktober 10. november – uge 45

Tlf. +45 70 20 61 41
mail@lyngsoe.dk

lyngsoe.dk

Carport, garage, overdækning 
og hegn fra Lyngsøe er en god 

investering – med garanti.

Se meget mere på
lyngsoe.dk – det betaler sig

UNA garageanlæg med hejseporte 
PLAN carport- og garageanlæg hvor alle carportene er klargjort 
til montering af ledhejseporte – hvis beboerne ønsker det

PLAN carport- og garageanlæg med Easy Plank beklædning 
og med skillevægge i galvaniseret hulplader

Vælg fleksible overdækninger med fokus på holdbarhed og 
minimal vedligeholdelse. Garagen kan også fungere som depotrum 
for viceværten/boligforeningen.

•  Vælg en samarbejdspartner, der har stor erfaring med at samarbejde med bygherrer, 
entreprenører, foreninger, ejendomsudviklere, arkitekter med flere.

•  Ved at vælge stålløsninger får I et materiale, der kræver minimal vedligeholdelse 
og dermed sparer I en større udgiftspost på driftsbudgettet år efter år.

•   Levering til aftalt tid har stor betydning for projektet. Derfor har vi stort fokus 
på logistik og produktion, hvilket giver jer tryghed for et effektivt samarbejde.

Carport og garage
   under samme tag

Kontakt os for en uforpligtende snak omkring dit projekt, 
og få inspiration og professionel rådgivning

– ring på tlf. 70 20 61 41

Sponsoreret indhold
Sponsoreret indholdSide 6

Decorativa vandtætner 
hvor andre giver op

Decorativa tilbyder gratis besigtigelsesraspport 
af altaner, utætte dæk, utætte flade tage, 
utætte haver med underliggende kældre, 
baggårde – alle steder, hvor der kommer 
vand ind – og fremkommer med et samlet 
løsningsforslag inklusiv betonrenovering

Vi udfører også vandtætning med højt 
teknologiske produkter og finder ofte 
vores leverandører i udlandet og bruger 
den nyeste viden på alle områder. Vores 
leverandørers tekniske afdelinger står 
bagved os med et hold af højt kvalifice-
rede teknikere, og sammen udfærdiger 
vi har rapporter på op til 36 sider på 
en sag.

Som de eneste lægger vi direkte oven 
på tagpap (flade tage) og asfalt (parke-
ringsdæk og baggårde).

Vi har fokus på miljøet, da vi oftest 
erstatter en mørk belægning med en 
lysere, hvilket har betydning for reflek-
tering af sollys/varme. Det gælder både 
flade tage og parkeringsdæk.

Ofte trænger der vand ned/ind i byg-
ninger, og det beskadiger dem.

Der kan være revner i eksempelvis 
beton (her kan vores produkt dække 
over revner, som er 1-4 mm, hvorimod 
normale gængse produkter dækker over 
revner på 0,2-0,3 mm).

Penge at spare
Vi er Nordens største udførende entre-
prenør med PMMA, som er fremtidens 
produkter baseret på kvalitet, miljø 
og teknisk kunnen. Fx kan nævnes, at 
produkterne hærder på 30 minutter og 
minimerer afspærringstiden radikalt og 
hermed allerede klar til næste behand-
ling/lag, at man kan arbejde med pro-
dukterne i ned til -5° C, at produkterne 
kan lægges direkte oven på tagpap og 
asfalt. Så derfor kan der spares mange 
penge, da man så ikke behøver at tage 
gammel tagpap eller asfalt op og der-
med heller ikke skulle deponere det. 
Miljøet skånes og økonomien tilgodeses.

Vi giver som de eneste op til 
10/15/20 års garanti på vores produk-
ter. 

Når vi forlader et projekt, er det 100 
procent vandtæt, og skulle det vise sig 
ikke at være tilfældet, kommer vi med 
vores udrykningstjeneste inden for 5 
dage – dog for det meste inden for 24 
timer.

Mange års erfaring
Som firma har vi eksisteret i 17 år, men 
har 25 års erfaring, og renoveret mere 
end 100 udendørsdæk og 300.000 m2 
overflader for boligforeninger, kom-
muner, ejendomsadministratorer og 
bygherre.

Vi sammensætter selv vores projekter, 
da vi er dem, der ved mest om proces-
ser og udførsel. Vi har desuden ingeniø-
rer indover til beregninger.

Decorativa løser mange vanskelige og 
komplekse opgaver.

Socialt engagement
Når man arbejder med os, kommer man 
til at støtte forskellige sociale projekter. 
Det har i mange år været en fast del 
af Decorativas overskud at støtte med 
10% af overskuddet. Fx har vi udlagt 
asfalt og totaltopført en basketballbane 
til udsatte unge. 

Vi støtter en samtalevogn/tinyhouse 
inde på den Røde Plads på Nørrebro for 
unge mellem 15 og 25 år. Vi støtter et 
Roma-projekt i Ungarn mm. Vi støtter 
organisationer, der hjælper unge piger, 
og sidste år støttede vi nødhjælpsarbej-
de i den tredje verden. 

Decorativas ene ejer sidder som frivil-
lig og ulønnet bestyrelsesmedlem i en 
stor nødhjælpsorganisation.

n

Mere information:

Decorativa er et belæg-
ningsfirma, som har specia-
liseret sig i at løse opgaver 
ingen andre tager. 

Decorativa tager over, hvor 
andre stopper. Kommer der 
vand ind i din bygning, da 
ring til os.

For mere information: 
Teknisk chef Bent Jerslund 
Tlf.: 21 73 72 71
bpj@decorativa.dk

Renovering af altaner

Decorativa udfører renovering af 
altaner. For nogle kunders ved-
kommende efterspørges samtidig 
også på skridsikring af altanerne. 
Her har Decorativa succes med at 
kunne tilbyde en meget skridsik-
ker belægning, som er til glæde 
og gavn især for gangbesværede 
og ældre beboere.

Tætning af flade tage

Decorativa har success med at 
gøre flade tage vandtætte. På 
tagpap kan det være meget van-
skeligt dels at fastslå, hvor vandet 
trænger ind, og dels at lave en 
tæt reparation. Derfor tilbyder 
Decorativa nu at vandtætne flade 
tage med vores produkter, der kan 
udlægges direkte oven på tagpap. 
Decorativa foreslår at renovere 
med en lysere farve til gavn for 
miljøet.

Renoveringsarbejde af  
parkeringsdæk og -kælder

I boligforeningen Kornerupsgaard 
i Roskilde var beboerne kede af 
at have en utæt parkeringskæl-
der. Man havde tidligere haft den 
renoveret to gange, men den var 
stadig utæt. Der dryppede salte 
ned på deres biler og lakken blev 
ødelagt. 

Decorativa blev kontaktet og kom 
med et renoveringsforslag, så 

Membranarbejde 

I 2019 blev Decorativa akut kon-
taktet af Greve Kommune, som 
havde vandindtrængninger ved 
indgangen mellem Portalen og 
biblioteket. Der var tale om en 
meget vanskelig opgave.

Arbejdet skulle udføres i januar 
og om natten. Det krævede meget 
koordinering. Og under udførsels-
perioden var der både frost og 
sne.

Eksempler på Decorativas arbejde

parkeringsdækket nu fremstår 
vandtæt – og ingen salte drypper 
ned på bilerne i parkeringskælde-
ren. Decorativa udfærdiger en årlig 
tilstandsrapport over 10 år for at 
holde øje med dækket.

Annonce
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Odsgard A/S · Naverland 8 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
 Tlf. 43 43 29 00 · info@odsgard.dk

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail 
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet farveprofil: ISOnewspaper26v4
Anbefalet opløsning: 200 dpi (79 pixels pr. cm)
Papir: 49 g.  – Bladformat: Tabloid

BygTek påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt elektronisk 
annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale, ligesom 
strejker og anden force majeure ikke medfører erstatningsansvar 
for BygTek.

Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerheds-
stillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/medie-
bureau godkendt af BygTek. Der ydes ingen godtgørelse på indstik.

BygTek forbeholder sig ret til ændringer.

Generel information

3 - 4 indrykninger ......................................................................  ÷15 %
5 - 7 indrykninger ......................................................................  ÷20 %
8 eller flere indrykninger ..........................................................  ÷25 %

Tværgående rabat! Rabatten gives ved indrykning af annoncer  
i et eller flere af forlagets magasiner: BygTek, Mester & Svend, 
Puff, Byggeri m.fl.  
Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indryk-
kes inden for 12 måneder.

Rabatter i et eller flere medier

Side 3, 5, 7: +10 %.

Placeringstillæg

Formater og priser i 4 farver

1/1 side 21.995,
Bredde x højde:

256 x 370 mm

B
A

1/2 side 12.995,
Bredde x højde:

A: 124 x 356 mm 
B: 256 x 176 mm

D

CA

1/4 side 8.995,
Bredde x højde:

A:   58 x 356 mm
B: 124 x 176 mm
C: 190 x 116 mm 
D: 256 x   86 mm

BA

1/8 side 5.995,
Bredde x højde:

A:   58 x 176 mm
B: 124 x   86 mm

1/1 bagside 21.995,
Bredde x højde:

A: 256 x 370 mm

1/2 bagside 12.995,
Bredde x højde:

B: 256 x 176 mm
B

B

A

Pris i DKK

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

Få sponsoreret indhold med i BygTek

BTB specialsider – leverandøroversigt

A: 1/1 side 16.995,
Venstreside

B: 1/2 side 9.995,
Venstreside. Kan stables

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter siden.

A

Med sponsoreret indhold kan I bringe nyheder om jeres produkter 
og løsninger. Vi hjælper gerne med at skrive, så I får det helt rigtige 
budskab ud til læserne. Priser fra 4.000,- kr.

Annoncen indrykkes to gange i BygTek  
og to gange i Puff til en samlet pris. 

395,- kr. pr. 5 mm i sort/hvid  
(minimum annonce er 30 mm) 

Farvetillæg pr. annonce:  
800,- kr. pr. farve (max 2.400,- kr.)
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BygTek 2023 Indstik / Indtryk / Indryk Online markedsføring

Odsgard A/S udgiver medierne Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Magasinet Gulv, Byens Boligforeninger, Lager & Transport – Logistikmagasinet og  
Magasinet Skolen. På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, aaretsbyggeri.dk, PackM.dk, LTL.dk, IT-Reload.dk og magasinetskolen.dk

BygTek er med til at sætte dagsordenen i byggebranchen. 

Med 25.000 modtagere af vores daglige nyhedsbrev med 
en million sidevisninger og over 400.000 besøgende på 
BygTek.dk og ca. 15.000 nøje udvalgte beslutningstagere, 
som modtager vores magasin, er vi den naturlige sam-
arbejdspartner, når du skal påvirke byggebranchen til at  
vælge jeres produkter og løsninger. 

Med BygTek kommer du i kontakt med de rigtige 
beslutnings tagere. 75 procent siger, at de er beslutnings-
tagere hos entreprenører, murere, tømrere, elektrikere, 
VVS’ere, arkitekter, ingeniører mv. Med BygTek kan du 
enten ramme hele byggebranchen eller beslutningstagere 
i udvalgte faggrupper med jeres markedsføring. 

Vores redaktion arbejder hver dag på at bringe nyheder 
om branchen. Vi har fokus på alt fra byggematerialer til 
personalia. Og på Christiansborg dækker vores journalist 
alle politiske tiltag, der rimer på byggeri.

Kontakt vores mediekonsulenter, der er klar med rådgiv-
ning om jeres muligheder med BygTek.

Din kontakt til byggebranchen

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre   40. årgang • Nr. 3 • 20. april 2022

70 70 17 90
container@boxit.dkcontainer@boxit.dk

Ring

70 70 17 90

for tilb
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FÅ XTRA PLADS OG SIKKERHED
- til opbevaring af 

værktøj og 
materialer

Eksdirektør i Aalborg Stilladser anklager nye ejere fra 
Dansk Stilladsservice for trusler, faktureringssvindel 
og forsøg på indbrud i hans firmamail

Læs side 6

Stilladskæmpe politi-Stilladskæmpe politi-
anmeldt for forsøg på anmeldt for forsøg på 
hacking af tidligere direktørhacking af tidligere direktør

MidtersiderneLæs side 4 Læs side 12

Tillæg:
Nyt om Bæredygtighed

Strateginetværk skal sætte 
skub i det bæredygtige byggeri

Dårlig luft i klasseværelserne 
er et generelt problem

Magasin

Website Nyhedsbrev

BygTek – forventet oplagsfordeling i 2023 Antal

Entreprenører 5.448

Tømrer- og snedkermestre 2.874

Murermestre 2.127

El- og VVS-installatører 1.261

Arkitekt- og ingeniørfirmaer 1.157

Kloakmestre 755

Malermestre 348

Trælast, byggecentre og engroshandel 259

Tagdækkere, isoleringsfirmaer og energikonsulenter 254

Gulvlæggere, glarmestre og andre håndværksfirmaer 248

Leverandører, organisationer og enkeltpersoner 299

Tekniske forvaltninger, tekniske skoler 
og offentlige myndigheder 193

I alt 15.223

BygTek sendes med beslutningstagerens navn trykt på avisen (eller folien)

Redaktion:  
Fagredaktør
Daniel Christensen
daniel@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 17

Annoncesalg: 
Salgschef 
Kim Anker 
anker@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 22 

Kontakt os idag 
– og hør, hvordan vi kan hjælpe med online markedsføring  

Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22

Markedsføring 
i nyhedsbrev til 

25.000 modtagere

Vores digitale univers omfatter også  
Byggeri.dk, der besøges af private med planer 
om boligforbedringer og UgensErhverv.dk

Markedsføring på BygTek.dk – bliv medlem
Få jeres pressemeddelelser på BygTek.dk og i nyhedsbrevet.

Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et 
bestemt tema f.eks. facader.  

Få bedre SEO-optimering på Google med link på BygTek.dk

Få jeres brochure/whitepaper på BygTek.dk

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.

Aftalen kan også gælde markedsføring på Byggeri.dk

Er din virksomhed synlig på BygTek.dk?
– få flere kunder online

Med 1 million visninger og over 
400.000 besøgende om året er 
BygTek.dk en vigtig nyhedsplat-
form for byggebranchen

•  Tømrer 
•  Entreprenører 
•  Andre håndværksvirksomheder 
•  Arkitekter og ingeniører 
•  Trælaster og byggemarkeder 
•  Bygherrer 
•  Boligforeninger

Bæredygtigt byggeri
gør en forskel

Du kan læse mere om bæredygtigt byggeri og de mange mærkningsordninger på: 
www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri

Eller kontakt os på: Baeredygtigt@bygma.dk

Til dig, der er håndværker, 
bygherre, arkitekt eller 
entreprenør: Lad os 
sammen skabe de 
bedst mulige forhold 
for mennesker og miljø
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Bygmas arbejde med FN’s Verdensmål
Bygma støtter op om FN’s 17 Verdensmål og arbejder for udbredelsen af den bæredygtige 
udvikling. Vi arbejder fokuseret med mål 4, 12 og 15, da vi her kan gøre den største forskel.
Læs mere på www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri

34679_Baeredygtighed_Folder_BygTek_256x370_8s.indd   8 23/03/2020   08.51

Bygma hjælper dig med 

bæredygtigt byggeri

- Sammen bygger vi et bæredygtigt Danmark

I Bygma finder du et stort udvalg af bæredyg-

tige produkter; fra certificeret træ til inde-

klima- og svanemærkede produkter. Vi 

tilsikrer, at vores leverandører lever op til 

Bygmas ’code of conduct’ og overholder 

gældende lovgivning, miljøkrav, menneske-

rettigheder og agerer miljøbevidst. 

Bæredygtigt træ

Vores store udvalg af træ stammer fra certifice-

rede skove, hvor der ikke bliver fældet mere 

træ, end skoven kan nå at reproducere. Det 

betyder, at skoven, som vi alle er afhængige af, 

ikke tager skade. Ved at tænke bæredygtige 

materialer ind i dit byggeprojekt, kan du som 

ansvarlig virksomhed være med til at sikre den 

næste generation.  

Brugen af træ i byggeriet gavner miljøet. 

Det bliver nedbrudt og indgår i naturens eget 

kredsløb efter brug, og samtidig optager det 

CO2. Derudover bruges der typisk mindre 

energi ved at bygge i træ end ved at bygge i 

stål eller beton.

Dokumentation og sporbarhed

Via vores platform til de professionelle, 

Bygma.dk/proff, har vores kunder et direkte 

link til ByggeBasen og til BygDok, som er 

branchens portal over bæredygtige produkter. 

Det sikrer hurtig og let adgang til bl.a. nødven-

dig dokumentation og sporbarhed for produk-

terne. Ved at benytte BygDok kan både 

professionelle og private forbrugere let skabe 

sig et overblik over bæredygtige byggemateria-

ler og herigennem træffe et bæredygtigt valg.

Stort udvalg af produkter

Bæredygtighed handler ikke kun om træ, men 

om alle de produkter der indgå i byggeriet. 

Derfor stiller Bygma krav til vores dygtige 

leverandører, så vi kan levere certificerede 

produkter lige fra gulve, vinduer og døre til 

fuge, lim og maling.

Bygma Gruppens datterselskaber Hjalmar 

Wennerth, Wennerth Wood Trading og Profile 

er stærke leverandører af certificeret træ. Alle 

vores skandinaviske leverandører er enten 

PEFC- eller FSC-certificerede eller begge dele, 

og andelen af certificerede produkter øges 

konstant. Vi leverer både CLT, LVL og limtræ, 

der er PEFC- eller FSC-certificeret.

Bygdok.dk er en webportal, hvor man bl.a. kan finde alle miljøcertificeringer og deklarationer, 

der er lagt ind via Danske Byggecentres produktdatabase
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Materialerne til kvalitets-

byggeriet blev valgt på 

bæredygtighed og en hurtig 

byggeproces.

I centrum af Næstved ligger Rebslagergården, 

der består af tre helt nye etage-ejendomme 

med attraktive boliger. De er omgivet af 

bevaringsværdige huse, så det tog lidt tid at 

indhente de nødvendige myndigheds-

tilladelser. Men da byggeriet først var i gang, 

gik det bemærkelsesværdigt hurtigt, selvom 

boligerne blev opført i 2,5 etager. De blev 

nemlig bygget med CLT, som er elementer af 

krydslamineret træ. 

Udfordrende byggeri

Bygherren A. Brandelev Ejendomme, der 

tegnes af Anders Brandelev Paulsen, driver 

også tømrerfirmaet Anker Damgaard Paulsen 

Aps i Næstved og stod selv for byggeriet. ”Det 

var en spændende udfordring at opføre disse 

boliger”, udtaler Anders Brandelev Paulsen. 

”Vi skulle tage hensyn til de bevaringsvær-

dige byhuse omkring os, der var niveau-

forskel på grunden, og det var første gang, 

vi byggede i højden med træ”. 

Fordelagtigt CO₂-regnskab

Da A. Brandelev Ejendomme som de første 

herhjemme valgte at opføre denne type 

byggeri udelukkende med CLT, var bæredyg-

tighed et vigtigt parameter i materialevalget. 

CLT er træ, der i forhold til fx stål og beton, 

giver et fordelagtigt CO₂-regnskab. Men 

hastighed og en hurtig byggeproces var 

mindst lige så afgørende. 

”CLT-elementerne blev leveret en tirsdag 

morgen, og samme dag kunne vi gå i gang 

med at montere de første vægelementer”, 

siger Anders Brandelev Paulsen. ”Byggeriet lå 

stille et par dage på grund af kraftig blæst, 

men alligevel blev en hel boligblok med 

CLT-elementer, limtræ, kviste, badekabiner 

og ståldragere monteret på bare 8 dage”. 

Alt passede sammen

”CLT leveres i præfabrikerede elementer ud 

fra ingeniørens tegninger”, siger Jan Klöcker 

fra Profile A/S, der leverede elementerne 

gennem Bygma Haslev. ”De kan monteres 

med det samme, og kræver ikke tørretid - 

modsat betonelementer - hvor byggeriet 

ligger stille”. Profile koordinerede og vejledte 

omkring CLT-leverancen. 

Langvarigt samarbejde

Thomas Sjøstein, direktør i Bygma Haslev 

- der har et langvarigt samarbejde med 

Tømrerfirmaet Anker Damgaard Paulsen- 

siger: ”Et pioner-byggeri som dette har 

krævet indgående kendskab til kundens 

behov og en god og tillidsfuld relation. Vi 

leverede både træ og alle øvrige bygge-

materialer til Rebslagergården, og blev valgt 

på kvalitet, rådgivning og leveringssikkerhed. 

Det er en fornøjelse at se, hvordan kunden 

har forvandlet et kvarter i Næstveds bymidte 

til et attraktivt boligområde med smukke 

bygninger i bæredygtigt træ”. 

Attraktiv CLT-boligblok i 

centrum af Næstved

7
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Uddannelse, spydspidser og ambassadører sikrer et fælles afsætEfterspørgslen efter bæredygtigt byggeri er stærkt stigende. Det er vigtigt, at vores medarbejdere er uddannede til at kunne tilbyde kunderne de rette bæredygtige materialer. Og det er mindst lige så vigtigt, at de kan vejlede og servicere både de kunder, der skal bygge bæredygtigt og de, som endnu ikke er kommet i gang, men gerne vil under-søge nærmere, hvad det indebærer.

Spydspidser
For at kunne give kunderne den bedst mulige vejledning, uddanner vi spydspidser inden for bæredygtighed i hver region. Det er medar-bejdere, der har særlig interesse for området og har lyst til at være med til at drive en bæredygtig udvikling.  Spydspidserne opnår dyb forståelse for certificering og mærk-ningsordninger og ved hvilke krav, der stilles ift. fx DGNB og Svanemærket byggeri. De agerer som ressourcepersoner for resten af regionen, hvor de sikrer forankring af viden. De er klædt på til at stille de rigtige spørgsmål til vores kunder, så projekterne kommer rigtigt fra start. 

Ambassadører i bæredygtighedVi har desuden udpeget et landsdækkende korps af bæredygtigheds-ambassadører, som gennemgår en grundig uddannelse, der rækker ud over den obligatoriske træning, der 

kræves for at være PEFC- og FSC-certificeret. Vi ønsker at være branchens bedste til at vejlede inden for certificeringerne, og vi har indtil videre uddannet mere end 200 ambas-sadører i Bygmas forretninger. Det er en opgave, vi tager seriøst.

En bæredygtig rejse
Vi har sammensat en uddannelsespakke, hvor vi, ud over hvad bygningsreglementet kræver, tager vores ambassadører på en bæredygtig rejse fra skovens oprindelse, over krav til certificeringerne til dokumentation af det bæredygtige træ, vi sælger. Endelig giver vi dem en præsentation af et færdigt DGNB-projekt.

Særligt fokus på vores eleverFor at gøre vores elevuddannelse endnu bedre, sørger vi for fra start at give nye elever en grundlæggende viden om bære-dygtighed. Som en del af deres uddannelse bliver de introduceret til certificeringer og mærkningsordninger, ligesom de bliver undervist i branchens portal over bæredyg-tige produkter, BygDok. Portalen henvender sig til byggeriets parter og til alle, der vil bygge bæredygtigt. Der er øget fokus på dokumentation og de redskaber, som Bygma og branchen stiller til rådighed for at fremme det bæredygtige byggeri.

Uddannelse for alle
Uddannelsen følges op med en række interne læringsinitiativer til alle medarbejdere i Bygma. Disse initiativer synliggøres internt i Bygma, så også medarbejdere, der ikke er direkte involveret, har en grundlæggende indsigt i området.

Videreudvikling af kompetencer
Vores fokus er et stærkt samarbejde med vores kompetente leverandører om at videreuddanne og dygtiggøre Bygmas medarbejdere. Det skal give mulighed for at videreudvikle de bæredygtige kompetencer endnu mere. Og det vil sikre et fælles afsæt for at vejlede kunderne bedst muligt, når de handler bæredygtigt.

Sammen bygger vi et bæredygtig Danmark.
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Udvikling i præcertificeret og certificeret DGNB byggerier i Danmark.

Udvikling i antal af Svanemærkede lejligheder, huse og daginstitutioner

Kilde: Green Building Council Denmark, januar 2020

Kilde: Miljømærkning Danmark
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TRADING

WENNERTH
WOOD

Professionel vejledning om bæredygtigt byggeri
Bygma tilstræber at være med til at fremme udviklingen af bæredygtigt byggeri og er i den forbindelse PEFC- og FSC-certificeret. Vi er også medlem 

af Green Building Council Denmark, som administrerer certificeringsordningen DGNB. Få professionel vejledning om bæredygtigt byggeri i din 

lokale Bygma, hvor vi kan tilbyde bæredygtige produkter som fx træ, døre, vinduer, gulve og isolering. Udover mærkningsordningerne herunder, 

kan du læse om endnu flere mærkningsordninger på www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri

Læs om flere mærkningsordninger her: www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri

Hvad er PEFC? 
•  PEFC står for Programme for the endorsement of 

Forest Certification
•  Miljømærke, der sætter 

standarden for 
bæredygtig skovdrift 

•  60 % af verdens 
certificerede skov
områder er PEFC 
certificerede

•  Beskytter biologisk 
vigtige skovområder og 
sørger for socialt gavnlig og økonomisk levedygtig skovforvaltning.

Hvad er FSC? 
•  FSC står for Forest 

Stewardship Council 
•  FSCmærket er en 

sikkerhed for, at du kan 
købe træ og papir med 
god samvittighed 

•  I en FSCskov bliver der 
ikke fældet mere træ, 
end skoven kan nå at 
reproducere

•  FSC er en sikkerhed for, 
at dyr og planteliv bliver beskyttet og de 
mennesker der arbejder i skoven, er sikret 
uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

Hvad er Green 
Building Council?
•  En medlemsorganisation, der arbejder for at 

fremme bæredygtighed i bygninger og det 
bebyggede miljø

•  Med fokus på både miljø, økonomi og sociale 
forhold ønsker 
organisationen at fremme en helhedsorienteret 
tilgang til byggeri og 
byområder – både 
nationalt og internationalt

•  Administrerer certifice
ringsordningen DGNB.

Hvad er DGNB?
•  DGNB står for Deutsche 

Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen og 
er den tyske bæredyg
tighedscertificering for 
bygninger. Den første 
danske version af 
DGNBcertificeringen 
blev lanceret i 2012 og 
administreres af Green 
Building Council

•  Kriterier og underkrite
rier er samlet under 5 
hovedområder: miljø, 
økonomi, social, teknik 
og proces.

Hvad er Svane-
mærket og 
EU-Blomsten?
• Svanemærket er det 

officielle nordiske 
miljømærke 

• EUBlomsten er det 
officielle europæiske 
miljømærke

• Når du vælger et 
produkt mærket med 
Svanen eller Blomsten, 
er du med til at mindske miljøbelastningen. 

Hvad er Dansk 
Indeklima 
Mærkning?
• Dansk Indeklima 

Mærkning er en frivillig 
mærkningsordning for 
produkter og materialer, der har dokumentation 
for bl.a. afgasningen – 
dermed afgasningstid 
og lugtgener

• Hvis du vælger indeklimamærkede produkter, har du en større sikkerhed 
for, at luftkvaliteten i den færdige bygning lever op til kravet i DGNB.

CLT, som består af krydslamineret træ, bruges til etagebyggeri mange steder i udlandet og er så småt ved at vinde indpas i Danmark. Bygmas datterselskab Profile har udgivet en håndbog, der skal give håndværkere en god start på projekter med CLT.

For mange arkitekter, entreprenører, håndvær-kere og bygherrer er bæredygtighed et vigtigt parameter i materialevalget. CLT er et oplagt valg, da det reducerer klimabelastningen med op til 50 % i forhold til stål og beton. CLT kaldes ofte ’træets svar på beton’, fordi det er stærkt i alle retninger. Det er perfekt til at bygge både stort og højt, og det giver en hurtig byggeproces. 

Den danske byggebranche er mere tilbage-holdende end vores nabolande, når det handler om brugen af CLT i byggeriet. Håndbogen ”CLT i Praksis” er ment som en hjælp til kunder, samarbejdspartnere og øvrige aktører i bran-chen, til at komme i gang med at bygge med CLT. Håndbogen indeholder praktiske råd og vej-ledning om CLT, bl.a. montage, logistik og opbevaring af CLT-elementer på byggepladsen. 

Profile leverer konstruktionstræ som fx CLT-elementer, I-bjælker, LVL-bjælker og limtræsbjælker i certificeret træ.

”Profile har gennem en årrække fokuseret på at skabe en bæredygtig profil. Sammen med Bygmas forretninger står Profile for leverancer til en stadigt voksende perlerække af certificerede og prisbelønnede bæredygtige byggerier i Danmark”, siger adm. direktør René Holde. 

Som trælastagentur repræsenterer Hjalmar Wennerth savværker i hele Europa, og handler med mere end 70 savværker alene i Skandinavien.

”Alt nordisk nåletræ i Bygma sælges nu som minimum 70 % PEFC-certificeret. Som en konsekvens af det, anviser Hjalmar Wennerth nu udelukkende certificerede varer fra sine leverandører”, oplyser Senior Advisor Erik Reimers.

Wennerth Wood Trading er en grossistvirksomhed, der importerer træpladeprodukter fra hele verden.

”Wennerth Wood Trading aftager nu også udeluk-kende certificerede varer fra sine leverandører. Fremover vil både træplader og terrassebrædder fra os være enten FSC- eller PEFC-certificerede”, siger adm. direktør Morten Lind. ”Det gælder også terrassebrædder i hårdttræ”. 

Ny håndbog skal hjælpe med udbredelse af CLT i byggeriet 

Håndbogen CLT i praksis kan læses her:https://www.bygma.dk/proff/guides/clt_profile
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Med indstik er det muligt at få distribueret alt fra løsblad til 
brochure og mindre produkter/gimmich.

Med nye løsninger/produkter følger ny brochure. Med dit 
indstik har du sikkerhed for, at dit budskab hurtigt og nemt 
kommer ud til den faggruppe, du ønsker i et fagblad, de har 
gode relationer til.

Kan distribueres selektivt på målgrupper og geografi.

Indstikket skal blot leveres på vores trykkeri – resten sørger 
vi for. Du undgår at skulle sørge for pakning, porto og evt. 
køb af adresser etc.

En effektiv, billigere og målrettet løsning, der skaber 
opmærksomhed og positivt indtryk hos den enkle læser.

Pris fra 1,86 kr. pr. stk. Indhent venligst pris.

En iøjefaldende og effektiv løsning, hvor du har eksempelvis 
fire efterfølgende sider trykt med i BygTek som en del af 
bladet.

Det betyder en meget markant opmærksomhed for dig, hvor 
alle siderne er dit budskab.

Eksempelvis kan indtryk/indryk bruges som aftryk af en 
brochure i forbindelse med lancering af et nyt produkt eller 

Få din brochure eller løsblad med i BygTek!

Indtryk / Indryk
løsning. Indholdet kan også kombineres med en annonce 
og/eller sponsoreret indhold.

Indtryk/Indryk kan være 4 sider, 8 sider eller 12 sider.

Indhent venligst pris.

Reference fra Mester & Svend: Bygma Gruppen

Vi ønsker at præge 

den bæredygtige 

udvikling 
Som den største danskejede leverandør til 

byggeriet – med salg og distribution af 

byggematerialer – ønsker Bygma at være med 

i udviklingen af det bæredygtige byggeri i 

Danmark. Vi støtter op om nye initiativer og 

har en ambition om, at det skal være lettere 

for bygherrer, arkitekter, håndværkere og 

entreprenører at bygge med bæredygtige 

materialer. 

68 år i dansk byggeri

Vores historie går tilbage til 1952, og startede 

som et agentur for en række større svenske 

savværker i Danmark. Få år senere blev 

sortimentet udvidet med byggematerialer og 

relaterede produkter til byggebranchen, og 

virksomheden voksede stærkt via opkøb og 

organisk vækst. I dag leverer vi primært til 

det professionelle segment. Bygma Gruppen 

tæller 2.500 medarbejdere og omsætter for 

ca. 8 mia. DKK.

Solide materialer og godt 

håndværk

Omdrejningspunktet for vores forretning har 

altid været solide materialer og respekten for 

det gode håndværk. Bæredygtighed er blevet 

et grundvilkår for at drive forretning. Men vi 

har leveret bæredygtige produkter længe 

inden certificeringerne for alvor blev kendt; 

træ fra de nordiske skove og kvalitet i leveran-

cen. I dag kan alt træ fra Bygma leveres som 

enten PEFC®- eller FSC®-certificeret.

Vi tænker også selv bæredygtigt

Som led i vores ønske om at fremme det 

bæredygtige byggeri, vejleder vi ikke blot 

vores kunder, vi tænker også bæredygtighed 

ind i vores egne handlinger. Vi fokuserer ikke 

blot på materialer, men også på de menne-

sker der indgår i byggeriets værdikæde. Vi 

tilstræber bl.a. at give vores medarbejdere 

en grundlæggende forståelse for certifice-

ringerne og tilskynder dem til

energivenlig adfærd.

Bakker op om FN’s Verdensmål

Bygma bakker op om FN’s 17 Verdensmål og 

arbejder, gennem vores forretningsaktiviteter 

og ekspertise, på at sætte størst muligt aftryk 

på den bæredygtige udvikling. Vi arbejder 

fokuseret med mål 4, 12 og 15 - Kvalitets-

uddannelse, Ansvarligt forbrug og produktion 

samt Livet på land - da vi her kan gøre den 

største forskel. 

Vi uddanner vores elever og øvrige med-

arbejdere indenfor bæredygtighed, så vi kan 

vejlede vores kunder og stille de rigtige 

spørgsmål, så det bliver en naturlig del af 

vores måde at drive forretning på. Vi stiller 

gennem vores Code of Conduct krav til vores 

leverandører om at overholde gældende 

lovgivning, miljøkrav, menneskerettigheder 

og agere miljøbevidst. Vi køber og sælger 

FSC® og PEFC® certificeret træ og sikrer 

igennem certificeringerne ansvarlig og 

bæredygtig skovdrift med hensyntagen til 

planteliv, dyr og mennesker. Vi synliggør 

mærkningsordninger og certificerede 

produkter, så vores kunder og kunders kunder 

kan træffe bevidste og bæredygtige valg. 

Peter H. Christiansen

Adm. direktør, Bygma Gruppen A/S

SV
AN

EMÆRKET
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I 2050 har vi brug for 3,5 gange 

jordens ressourcer

Vidste du:

hvis vi fortsætter med at bruge ressourcer på byggeri i det tempo, vi gør nu. 

Kilde: Teknologisk Institut

Et af delmålene i FN’s 

Verdensmål 12 omhandler, 

hvordan vi reducerer omfanget 

af affald gennem øget genbrug 

og genanvendelse, herunder 

affald genereret i forbindelse 

med byggeri og anvendelsen 

af bygninger.

Samlet set står byggeriet for 

ca. 40 % af udledningen 

af drivhusgasser på

verdensplan.

Kilde: Ekspertgruppen JCSS

Produktionen af 

byggematerialer står i dag 

for 10-15 % af den samlede 

udledning af drivhusgasser 

hvert år.

Kilde: Tænketanken Concito

Bygmas arbejde 

med FN’s 
Verdensmål
Bygma støtter op om FN’s Verdensmål og 

arbejder fokuseret med mål 4, 12 og 15, 

da vi her kan gøre den største forskel.

Læs mere på www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri

Vi uddanner vores elever og personale 

indenfor bæredygtighed, så vi kan vejlede 

vores kunder, stille de rigtige spørgsmål og 

præge den bæredygtige udvikling.

Gennem vores Code of Conduct stiller vi 

krav til vores leverandører om at overholde 

gældende lovgivning, miljøkrav, menneske-

rettigheder og agere miljøbevidst.

Vi køber og sælger FSC®- og PEFC®-

certificeret træ og sikrer igennem 

certificeringerne ansvarlig og bæredygtig 

skovning med hensyntagen til planteliv, 

dyr og mennesker.
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Sammen bygger vi 
et bæredygtigt 
Danmark
Som den største danskejede leverandør til byggeriet 
ønsker Bygma at inspirere håndværkere, bygherrer, 
arkitekter og entreprenører til i højere grad at bruge 
bæredygtige materialer i byggeriet. 

Læs mere om Bygmas arbejde 
med FN’s Verdensmål på side 3
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Referencer fra Mester & Svend: Bygma Gruppen og XL-Byg
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ProjektpræsentationLæserundersøgelse

Derfor skal du bruge BygTek  
i din markedsføring

75 procent  deltager alene eller sammen med andre i virksomhedens beslutninger om køb 
af byggematerialer, værktøj m.v.

25 procent  af beslutningstagerne forventer at øge deres indkøb af byggematerialer, værk-
tøj m.v. de næste to år i forhold til de seneste to år. 60 procent forventer at 
bruge det samme. 15 procent forventer at bruge mindre.

44 procent  har kontaktet en virksomhed direkte på baggrund af en omtale eller en  
annonce på BygTek.dk eller i magasinet BygTek.

75 procent  vil gerne læse leverandørernes nyheder om byggematerialer, værktøj m.v.  
32 procent vil gerne kunne finde leverandørernes brochurer på BygTek.dk.  
31 procent vil gerne kunne linke sig til videre til leverandørernes produkter og 
løsninger på deres hjemmeside.

79 procent  læser gerne Sponsoreret indhold, så længe det er relevant.

99 procent synes, at BygTek er et troværdigt eller meget troværdigt medie.

47 procent  bruger også mediet BYGGERI til at holde sig orienteret omkring materialer/pro-
dukter og generelle informationer omkring byggebranchen. 36 procent bruger 
også Building Supply. 34 procent bruger også LinkedIn. 29 procent bruger også 
Mester Tidende. 27 procent bruger også Licitationen/ARK Byg. 20 procent bru-
ger også Dagens Byggeri. 16 procent bruger også Bygge- og anlægsavisen.

36 procent  bruger over 10 minutter pr. udgave af magasinet BygTek. 34 procent bruger 
   mellem 6 og 10 minutter. 21 procent bruger under 5 minutter.

• De besøgende bruger over 30.000 timer om året på BygTek.dk

• En nyhed på BygTek.dk har mere end 5.000 visninger

• BygTek.dk har over 400.000 brugere om året

• BygTek.dk har over 1 million sidevisninger om året

• BygTek har ca. 25.000 modtagere af nyhedsbrevet

BygTek er din vej til flere kunder – kontakt os i dag og hør hvordan

Ring til salgschef Kim Anker på tlf. 46 93 66 22

Data:  Indsamlet i foråret 2018 via online spørgeskema på SurveyMonkey. Alle 388 deltagere er fra BygTeks univers, der består af magasinet BygTek, dagligt nyhedsbrev og BygTek.dk 
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Mester & Svend er også på internettet.

Med alt det du kender fra bladet + en masse xtra...

www.mester-svend.dk

Håndværkertest:

Klassiker i 
værktøjskassen

Pris, styrke og 

vægt er afgørende, 

når der skal vælges 

bore-skruemaskine 

i 18v akku-klassen.

Læs side 36

Dette Mester & Svend 

distribueres i 

25.223 eksemplarer

Dansk kvalitet slår 

kinesiske priser
For at holde produktionen i Danmark 

satser Triplan på en blanding af innova-

tion, kvalitet og superlave priser.

Læs side 10

En bingo-plade fyldt med serviceydelser afklarer kundens 

forventninger, letter dagligdagen for både mester, 

svende og kunder – og så kan systemet øge salget.
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ID: 42451

Stigen står altid lige

Nu er den her. En sikkerhedsstige, hvis 

ben kan justeres nøjagtigt, uanset hvor 

meget eller hvor lidt underlaget hælder.
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Slip for bøder og 

erstatningskrav
Håndværkeren risikerer at blive holdt 

ansvarlig for arbejde, der ikke lever op 

til bygningsreglementet. Læs hvordan 

man slipper for bøder og erstatnings-

krav. Læs side 16
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Tilbud og Kalkulation 
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Tilbud og Kalkulation 
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✓ Spar 50-85% tid på 

tilbud og kalkulation

✓ Opnå klart overblik og

undgå unødige problemer

✓ Lav skarpere priser og få 

en bedre bundlinje

Indbrud i håndværkerbiler eksploderede med hele 35 

procent sidste år, og nu har tømrermester Jeppe Stokbro 

fået nok. Han har opfundet en løsning, der skal hjælpe 

ham selv og andre håndværkerefået nok. Han har opfundet en løsning, der skal hjælpe 

Læs side 6-8

Flere kvinder skal 

vælge tømrerfaget

Festool luger ud 

blandt forhandlerne

Siden 1. januar har der kun stået Fes -

tool-værktøj hos hardcore proff-for-

handlere. Læs side 30

Gamle vinduer 

renoveres til 2020
Udtjente vinduer fra nordjysk bolig-

forening bliver genbrugt i et visionært 

københavnsk rækkehusbyggeri, hvor 

de sættes sammen i en tolagsløsning, 

så de lever op til 2020-kravene.

Læs side 12

Georg Stage får 

teaktræ i lange baner
Georg Stage II er ved at blive renove-

ret fra inderst til yderst. Det 83 år gam-

le skoleskib har bl.a. fået nyt teaktræs-

dæk, mens al træ- og messinginventar 

er pillet ud og renoveret.
Læs side 4

Der er langt mellem kvinderne på byg-

gepladserne, og det skal et nyt kvinde-

råd nu gøre noget ved.
Læs side 2
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Danmarks del af klodens 

ressourcer opbrugt for i år 

– hvad kan byggeriet gøre?

Realdania og Villum 

Fonden vil inspirere 

og udfordre designe-

re, entreprenører og 

bygherrer til at løfte 

det grønne ambiti-

onsniveau.

 Læs side 5

4 ud af 10 boligejere pønser 

på energirenovering 
39 % vurderer det ’sandsynligt’ eller ’meget sand-

synligt’, at de vil energirenovere boligen indenfor 

de næste fem år.

 
Læs side 11

100 hektar 
klimaskov på vej 
Træ brugt til byg-

geri skal erstattes 

af nye træer, så det 

danske skovareal 

udvides. Det mener 

Hedeselskabet og 

PensionDanmark, 

der forventer, at 

investeringen med 

tiden vil give 40.000 

m3 tømmer.

Læs side 4

Mange faldgruber 
i grøn markedsføring 
Læs side 2
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Flere og flere af landets daginstitutioner 
bliver certificeret med Svanemærket. Landets 
kommuner har nemlig i stigende grad fokus 
på at skabe gode rammer for både personale 
og børn – og på at opføre mere miljørigtige 
bygninger.

Antallet af svanemærkede byggerier er i løbet 
af de seneste år vokset markant. Også når det 
handler om daginstitutioner. Flere certificerede 
daginstitutioner er nemlig kommet til, siden  
landets første svanemærkede daginstitution i 
2011 blev indviet i Odense. I alt er der nu 11 
færdige institutioner, fordelt over hele landet. 
Yderligere tre er under opførelse, og der er  
flere på vej. 

Svanemærket er sund fornuft
Gladsaxe Kommune er en af de kommuner,  
der skubber til udviklingen. Her har kommunen 
besluttet, at alle nye børnehuse skal certificeres 
med Svanemærket.

”Det gør vi, fordi vi vil det bedste for vores børn, 
og fordi det er i tråd med vores strategi om at 
arbejde med FN’s verdensmål. Men også fordi,  
det er sund fornuft. Svanemærkede børnehuse 
bidrager til et godt arbejdsmiljø og god trivsel 
hos både børn og medarbejdere. Det betyder 

også mindre sygefravær blandt både børn og 
voksne. Det er godt for  familierne, som ikke skal 
blive hjemme med syge børn. Og det er godt for 
kommunens økonomi, når der er færre udgifter til 
vikardækning. På den måde er det oplagt for det 
offentlige at bygge Svanemærket,” siger Gladsaxe 
Kommunes borgmester Trine Græse.

Gladsaxe Kommune har opført fem svane‑ 
mærkede daginstitutioner og er netop i gang 
med børnehuset Svanen, som er det første 
cirkulære byggeri, der bliver certificeret med 
Svanemærket. Hertil kommer et børnehus,  
som ligger i et tidligere seminarium, der har  
gennemgået en svanemærket renovering. 

Kommuner skal gå forrest
Også Guldborgsund Kommune har besluttet, at 
alle nye daginstitutioner og skoler skal certificeres 
med Svanemærket, så vidt det er økonomisk og 
praktisk muligt.

”Hvis der skal ske en ændring i måden, vi bygger 
på, er det vigtigt, at vi som kommune går forrest. 
Vi har allerede opført den første svanemærkede 
daginstitution, og vi er godt i gang med at opføre 
vores nye svanemærkede verdensmålsskole.  
De gode erfaringer, vi har opnået, skal vi bruge  
aktivt fremadrettet, når vi skal investere i nye 

Svanemærkede daginstitutioner 
har fået fodfæste i hele landet

kommunale bygninger,” siger Simon Hansen, der 
er borgmester i Guldborg sund Kommune.

Jylland er godt med
Man finder også flere svanemærkede daginstitu‑
tioner i Jylland, bl.a. i Horsens og Herning. Senest 
er Svanemærket kommet højt på dagsordenen i 
Aalborg Kommune. Her fortæller byrådsmedlem 
Tobias Bøgeskov, at man nu har besluttet at  
opføre den første svanemærkede daginstitution  
i kommunen. Kommunen håber, at dette kan 
være med til at sætte retning i Nordjylland, så  
de øvrige kommuner i regionen bliver inspireret  
til at følge trop.

ANNONCE

LÆS MERE PÅ: SVANEMÆRKET.DK/BYGGERI

Kendetegn ved et svanemærket byggeri

‑ Lavt energiforbrug

‑ Godt indeklima

‑ Skrappe kemikaliekrav

‑ Strenge krav til certificeret træ

‑ Høj byggeteknisk kvalitet via kontrol  
af en uvildig tredjepart

‑ God mulighed for genbrug og gen‑
anvendelse af bygningsdele

Om Svanemærket
Svanemærket er Nordens officielle miljø‑
mærke. Svanemærket er med til at fremme 
cirkulær økonomi, reducere klimabelast‑ 
ningen og er et stærkt redskab til at  
realisere FN’s 12. verdensmål om at sikre 
bæredygtige forbrugs‑ og produktions‑ 
former. 94% af danskerne kender Svane‑
mærket, og 66% af danskerne ser efter 
Svanemærket, når de vælger varer.

Svanemærket byggeri: 
Skovbørnehaven Søruphus, 

Guldborgsund Kommune 
indviet i 2021.
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Vi finder altid en løsning i fællesskab

Nemt LED-lys 
på pladsen

Straffene i de første to MgO-sager vil bremse brugen og dermed udviklingen af nye og mere effektive byggematerialer, frygter flere. Løsningen kan måske være godkendelsesordninger som kendes fra udlandet
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Avisen for tømrer- og snedkersvende – og deres mestre  18. Årgang – Nr. 1 – 1. marts 2012

Mester & Svend er også på internettet.
Med alt det du kender fra bladet + en masse xtra...

www.mester-svend.dk

Håndværkertest:
Klassiker i 
værktøjskassenPris, styrke og vægt er afgørende, når der skal vælges bore-skruemaskine i 18v akku-klassen.

Læs side 36

Dette Mester & Svend distribueres i 25.223 eksemplarer

Dansk kvalitet slår 
kinesiske priserFor at holde produktionen i Danmark satser Triplan på en blanding af innova-tion, kvalitet og superlave priser.

Læs side 10

En bingo-plade fyldt med serviceydelser afklarer kundens forventninger, letter dagligdagen for både mester, svende og kunder – og så kan systemet øge salget. Læs side 4

ID: 42451

Stigen står altid ligeNu er den her. En sikkerhedsstige, hvis ben kan justeres nøjagtigt, uanset hvor meget eller hvor lidt underlaget hælder.

Læs side 45

Slip for bøder og 
erstatningskravHåndværkeren risikerer at blive holdt ansvarlig for arbejde, der ikke lever op til bygningsreglementet. Læs hvordan man slipper for bøder og erstatnings-krav. Læs side 16
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estimates.dkwww.sigma .dk

✓ Spar 50-85% tid på tilbud og kalkulation✓ Opnå klart overblik ogundgå unødige problemer✓ Lav skarpere priser og få en bedre bundlinje

Indbrud i håndværkerbiler eksploderede med hele 35 procent sidste år, og nu har tømrermester Jeppe Stokbro fået nok. Han har opfundet en løsning, der skal hjælpe ham selv og andre håndværkerefået nok. Han har opfundet en løsning, der skal hjælpe 

Læs side 6-8

Flere kvinder skal 
vælge tømrerfaget

Festool luger ud 
blandt forhandlerneSiden 1. januar har der kun stået Fes -tool-værktøj hos hardcore proff-for-handlere. Læs side 30

Gamle vinduer 
renoveres til 2020Udtjente vinduer fra nordjysk bolig-forening bliver genbrugt i et visionært københavnsk rækkehusbyggeri, hvor de sættes sammen i en tolagsløsning, så de lever op til 2020-kravene.

Læs side 12

Georg Stage får 
teaktræ i lange banerGeorg Stage II er ved at blive renove-ret fra inderst til yderst. Det 83 år gam-le skoleskib har bl.a. fået nyt teaktræs-dæk, mens al træ- og messinginventar er pillet ud og renoveret. Læs side 4

Der er langt mellem kvinderne på byg-gepladserne, og det skal et nyt kvinde-råd nu gøre noget ved. Læs side 2
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skruerop til 1 meter lange

E.u.r.o.Tec GmbH  •  Unter dem Hofe 5  •  D-58099 HagenTel. 0049 (0) 2331 62 45-0  •  Fax 0049 (0) 2331 62 45-200  •  email: info@eurotec.team www.eurotec.team

Sponsoreret indholdForår 2022

·

Cradle to Cradle-certifi ceret på guldniveau
Troldtekts forretningsstrategi har siden 2012 været ba-
seret på det bæredygtige og internationalt anerkendte 
Cradle to Cradle-koncept. Visionen bag Cradle to Cradle 
er en verden, hvor producenter designer deres produkter 
til en cirkulær økonomi – altså hvor materialer er sunde 
og kan indgå i nye kredsløb.

Hele serien af Troldtekt træbetonprodukter i natur og 
malet i standardfarverne hvid, grå og sort er i marts 
2022 rykket op fra sølv til guld i Cradle to Cradle. Guld-
certifi ceringen omfatter også de nye Troldtekt akustik-
plader baseret på FUTURECEM.

Et dokumenteret bæredygtigt bidrag
Rambøll har dokumenteret, hvordan Troldtekt aku-
stikplader bidrager til pointene i de førende certifi ce-
ringer af bæredygtigt byggeri – herunder DGNB, som 
er den mest udbredte i Danmark. 

Troldtekt har fået udarbejdet og tredjepartsverifi ceret 
produktspecifi kke miljøvaredeklarationer (EPD’er) for 
de forskellige varianter af vores akustikplader. EPD’er-
ne sikrer fuld transparens om miljøaftrykket igennem 
hele produkternes livscyklus. 

CEBRA har ombygget tegnestuen i Aarhus og valgt 
den helt nye designløsning Troldtekt v-line 1way, der 
offi cielt kommer på markedet i april 2022. Ovenikøbet 
i en variant, som er baseret på FUTURECEM og dermed 
produceret med et negativt CO2-aftryk. 

Troldtekt v-line har elegante v-spor fræset i overfl aden 
og er baseret på de klassiske 25 millimeters Troldtekt 
plader. Dimensionerne gør, at designløsningen kan pro-
duceres til en meget konkurrencedygtig pris. 
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Det er en stor milepæl i Troldtekts strategiske arbejde 
med bæredygtighed, at træet i de velkendte Troldtekt 
akustikplader nu kan blive blandet med FUTURECEM 
fra Aalborg Portland i stedet for traditionel cement.  

FUTURECEM er en ny, patenteret cementtype, som 
har et 30 procent lavere CO2-aftryk end traditionel ce-
ment. Træet, som er den anden råvare i Troldtekt aku-
stikplader, optager mere CO2 under opvæksten i de dan-
ske skove, end produktionen af FUTURECEM udleder. 
Da fremstillingen af akustikpladerne på Troldtekts egen 
fabrik foregår med næsten 100 procent vedvarende ener-
gi, går det samlede CO2-regnskab i minus under produk-
tionen. 

De forskellige varianter af Troldtekt akustikplader in-
deholder enten grå eller hvid cement. I første omgang 
er de grå akustikplader – herunder også Troldtekts ka-
rakterfulde designserie – nu tilgængelige i CO2-negative 
varianter.

Bevarer cementens velkendte fordele
Peer Leth, adm. direktør hos Troldtekt A/S, fortæller om 
de nye produkter: 

- Det er cementen, der giver Troldtekt akustikpladerne 
deres styrke, holdbarhed og brandsikkerhed uden brug af 
skadelig kemi. De fordele er aktuelt svære at opnå med 
andre bindemidler end cement. Derfor er vi meget begej-
strede for, at vores cementleverandør, Aalborg Portland, 
har udviklet FUTURECEM, som både gør det muligt at 
tilgodese klimaet og bevare alle de velkendte fordele ved 
akustikpladerne.

Troldtekt arbejder på forskellige metoder til genan-
vendelse, så mindst muligt af den indlejrede CO2 bliver 

Troldtekt grå natur
baseret på FUTURECEM

Troldtekt grå natur
baseret på grå cement 

CO2-aftryk per m2 umalet
Troldtekt akustikplade (faserne A1-A3)

-1,4 kg/m2 0,677 kg/m2

CO2-aftryk per m2malet
Troldtekt akustikplade (faserne A1-A3)

-1,0 kg/m2 1,13 kg/m2

Grøn milepæl: 

Ny akustikplade har 
negativt CO2-aftryk
Nu kan du få Troldtekt® akustikplader til lofter og vægge, hvor cementen er den patenterede FUTURECEM™. 
Det betyder, at pladerne optager mere CO2, end de udleder under produktionen. Samtidig er de gode akustiske 
egenskaber, den naturlige styrke og brandsikkerheden bevaret.   

frigivet ved forbrænding, når akustikpladerne er udtjente 
efter mindst 50-70 år. Allerede i dag indgår fraskær fra 
Troldtekts fabrik i produktionen af ny cement. Et pilot-
projekt skal afklare, hvordan den ordning kan skaleres 
op til også at omfatte træbetonaffald fra nedrivning af 
bygninger.

> Find fakta, inspiration og dokumentation på 
www.troldtekt.dk 

Tabellen viser, hvor stor CO2-reduktionen er ved at udskifte traditionel grå cement i en Troldtekt akustikplade med FUTURECEM, 
når man måler på faserne A1-A3 i et byggemateriales miljøvaredeklaration (EPD). A1-A3 omfatter råvarer, transport til fabrikken 
og fremstilling på fabrikken. 

Tillæg: Nyt om Bæredygtighed

Nyt om Bæredygtighed er et spændende tillæg med 
præsentationer af bære dygtige løsninger og produkter.

Tillægget udkommer både på print i BygTek og  
Mester & Svend, samt online på BygTek.dk og læses  
i alt af 60.000 personer i byggebranchen.

Tillægget Nyt om Bæredygtighed udsendes en gang  
i foråret og en gang i efteråret.

Du har mulighed for at gøre byggebranchen  
opmærksom på jeres bæredygtige løsninger ved  
at indrykke en annonce eller en artikel i form af  
Sponsoreret indhold.

Kontakt: Salgschef Kim Anker på tlf. 46 93 66 22 eller på mail anker@odsgard.dk

NYT OM BÆREDYGTIGHED 
NYT OM
BÆREDYGTIGHED
Tillæg til 60.000 personer i byggebranchen

Skovbyer giver 
renere luft

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre   36. årgang • Nr. 9 • 24. oktober 2018

Vi finder altid en løsning i fællesskab

Nemt LED-lys 
på pladsen

Straffene i de første to MgO-sager vil bremse brugen og dermed udviklingen af nye og mere effektive byggematerialer, frygter flere. Løsningen kan måske være godkendelsesordninger som kendes fra udlandet

Læs side 6-7

Læs side 13 Læs side 22

Sådan tøjler 
Cityringen ulykkerneLæs side 8

MgO-sager 
kan skabe
frygt for nye 
materialer

Spil service-bingo 
med din kunde

Avisen for tømrer- og snedkersvende – og deres mestre  18. Årgang – Nr. 1 – 1. marts 2012

Mester & Svend er også på internettet.
Med alt det du kender fra bladet + en masse xtra...

www.mester-svend.dk

Håndværkertest:
Klassiker i 
værktøjskassenPris, styrke og vægt er afgørende, når der skal vælges bore-skruemaskine i 18v akku-klassen.

Læs side 36

Dette Mester & Svend distribueres i 25.223 eksemplarer

Dansk kvalitet slår 
kinesiske priserFor at holde produktionen i Danmark satser Triplan på en blanding af innova-tion, kvalitet og superlave priser.

Læs side 10

En bingo-plade fyldt med serviceydelser afklarer kundens forventninger, letter dagligdagen for både mester, svende og kunder – og så kan systemet øge salget. Læs side 4

ID: 42451

Stigen står altid ligeNu er den her. En sikkerhedsstige, hvis ben kan justeres nøjagtigt, uanset hvor meget eller hvor lidt underlaget hælder.

Læs side 45

Slip for bøder og 
erstatningskravHåndværkeren risikerer at blive holdt ansvarlig for arbejde, der ikke lever op til bygningsreglementet. Læs hvordan man slipper for bøder og erstatnings-krav. Læs side 16

AKTUELT NYHEDSMAGASIN

Tømrer spænder 
ben for tyvene

Avisen for tømrer- og snedkersvende – og deres mestre  25. årgang – Nr. 2 – 23. april 2018

Tilbud og Kalkulation for de professionelleTilbud og Kalkulation 

estimates.dkwww.sigma .dk

✓ Spar 50-85% tid på tilbud og kalkulation✓ Opnå klart overblik ogundgå unødige problemer✓ Lav skarpere priser og få en bedre bundlinje

Indbrud i håndværkerbiler eksploderede med hele 35 procent sidste år, og nu har tømrermester Jeppe Stokbro fået nok. Han har opfundet en løsning, der skal hjælpe ham selv og andre håndværkerefået nok. Han har opfundet en løsning, der skal hjælpe 

Læs side 6-8

Flere kvinder skal 
vælge tømrerfaget

Festool luger ud 
blandt forhandlerneSiden 1. januar har der kun stået Fes -tool-værktøj hos hardcore proff-for-handlere. Læs side 30

Gamle vinduer 
renoveres til 2020Udtjente vinduer fra nordjysk bolig-forening bliver genbrugt i et visionært københavnsk rækkehusbyggeri, hvor de sættes sammen i en tolagsløsning, så de lever op til 2020-kravene.

Læs side 12

Georg Stage får 
teaktræ i lange banerGeorg Stage II er ved at blive renove-ret fra inderst til yderst. Det 83 år gam-le skoleskib har bl.a. fået nyt teaktræs-dæk, mens al træ- og messinginventar er pillet ud og renoveret. Læs side 4

Der er langt mellem kvinderne på byg-gepladserne, og det skal et nyt kvinde-råd nu gøre noget ved. Læs side 2

Paneltwistec og Konstruxskruer til trækonstruktioner ECO-Line og PRO-Line, højdejusterbare terrasseopklodsninger - Stor bæreevne på op til 8.0 kN / pr opklodsning- Hurtigt og nem opbygning- Hurtigt og trinløst justering - Modstandsdygtig overfor vejr, UV, råd og insekter

skruerop til 1 meter lange

E.u.r.o.Tec GmbH  •  Unter dem Hofe 5  •  D-58099 HagenTel. 0049 (0) 2331 62 45-0  •  Fax 0049 (0) 2331 62 45-200  •  email: info@eurotec.team www.eurotec.team

Sponsoreret indholdForår 2022

·

Cradle to Cradle-certifi ceret på guldniveau
Troldtekts forretningsstrategi har siden 2012 været ba-
seret på det bæredygtige og internationalt anerkendte 
Cradle to Cradle-koncept. Visionen bag Cradle to Cradle 
er en verden, hvor producenter designer deres produkter 
til en cirkulær økonomi – altså hvor materialer er sunde 
og kan indgå i nye kredsløb.

Hele serien af Troldtekt træbetonprodukter i natur og 
malet i standardfarverne hvid, grå og sort er i marts 
2022 rykket op fra sølv til guld i Cradle to Cradle. Guld-
certifi ceringen omfatter også de nye Troldtekt akustik-
plader baseret på FUTURECEM.

Et dokumenteret bæredygtigt bidrag
Rambøll har dokumenteret, hvordan Troldtekt aku-
stikplader bidrager til pointene i de førende certifi ce-
ringer af bæredygtigt byggeri – herunder DGNB, som 
er den mest udbredte i Danmark. 

Troldtekt har fået udarbejdet og tredjepartsverifi ceret 
produktspecifi kke miljøvaredeklarationer (EPD’er) for 
de forskellige varianter af vores akustikplader. EPD’er-
ne sikrer fuld transparens om miljøaftrykket igennem 
hele produkternes livscyklus. 

CEBRA har ombygget tegnestuen i Aarhus og valgt 
den helt nye designløsning Troldtekt v-line 1way, der 
offi cielt kommer på markedet i april 2022. Ovenikøbet 
i en variant, som er baseret på FUTURECEM og dermed 
produceret med et negativt CO2-aftryk. 

Troldtekt v-line har elegante v-spor fræset i overfl aden 
og er baseret på de klassiske 25 millimeters Troldtekt 
plader. Dimensionerne gør, at designløsningen kan pro-
duceres til en meget konkurrencedygtig pris. 

Få sponsoreret indhold med i BygTek
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En serie på tre fugemasser med unikke 

egenskaber er på vej på markedet fra 

Soudal koncernen. HMX serien gør det 

at serien er mere miljøvenlig end tilsva-

rende traditionelle produkter. 

når de er ude på opgaver. Nu har vi gjort 

hos Soudal A/S.

skal være så enkelt som muligt. Vi kal-

masser samler de gode egenskaber fra 

silikone og hybrider – til henholdsvis 

så let at lægge på som akryl fugemas-

Det er malbart men kan også bruges i 

ingen andre har. Alle tre produkter har 

produktet den samme universelle ved-

hæftning og miljøvenlighed som hybrid 

Miljøvenligt

HMX Technology er en vandig hybrid 

og alle tre produkter glittes/skrabes med 

rent vand. Produktet har indeklima cer-

Håndværkerens genvej 

til en fl ot fuge
HMX Technology-serien er en patenteret verdensnyhed fra Soudal, hvor alle produkter er 

særdeles miljøvenlige, enkle at påføre og med unikke egenskaber

da det ikke indeholder opløsningsmid-

bruges i mange almindelige fuger. Det er 

fordi det som udgangspunkt er et vandigt 

Det skal selvfølgelig stadig fungere rent 

større kemisk byrde til vores børn og 

Bryder traditioner

Endnu er HMX serien ikke på det dan-

delsen af oktober 2022 være i udvalgte 

byggemarkedskæder og senere øvrige 

den som byggebranchen får øjnene op 

for de mange fordele ved produktet og 

lærer at arbejde med det.

- Den påføres ligeså enkelt som akryl 

men den er længere tid om at hærde 

end eksempelvis silikone. Det varer to 

kun tager et døgn. Til gengæld er den 

siger han.
Soudal koncernen har brugt fem år 

og den skandinaviske direktør forventer 

de første til at tage produktet til sig. 

- Malerne er vant til at arbejde med 

at skifte. 

det ikke. Og ved arbejde på facader vil 

det formentligt spille ind i branchens 

ikke er risiko for misfarvninger af for 

HMX produktet vil i byggemarkederne 

samtidig blive solgt til private forbruge-

professionelle brugere. 

HMX Facade
• Stærk facadefuge 

med 25 % elasticitet 

(CE mærke 25 LM)

• Testet under alle 

forhold og særdeles 

vejr- og UV resistent

• Synker ikke og let at 

glitte med rent vand

• Ingen tråde og 

klistrer ikke efter 

hærdning

• Skindtid ca. 15 min.

• Malbar med alle 

alminde lige vandige 

malinger

• Leveres i hvid og 

betongrå i 600 ml. 

poser og 300 ml. 

genanvendte plastik 

patroner

HMX Sanitet
• Stærk sanitetsfuge til 

alle fuger i badeværel-

set og køkkenet

• Højelastisk (CE mærke 

25 LM)

• FDA fødevare godkendt 

(direkte kontakt)

• Synker ikke og let at 

glitte med rent vand

• Påføres og er vandresi-

stent efter 20 minutter 

(tag bad efter 1 time)

• Højeste kvalitet af 

fungicid (XS1)

• Malbar med alle 

almindelige vandige 

malinger

• Fås i 8 farver i 300 ml. 

genanvendte plastik 

patroner

HMX Paint
• Den ultimative maler-

fuge specielt udviklet 

til indvendige fuger

• 25 % elasticitet 

(25 LM)

• Synker ikke og krakele-

rer ikke

• Kan overmales umid-

delbart efter påføring

• Kan overmales med alle 

almindelige vandige 

malinger men er også 

UV resistent og kan stå 

ubehandlet

• Let at glitte med rent 

vand eller en våd fi nger

• Leveres i hvid i 300 ml. 

genanvendte plastik 

patroner eller 600 ml. 

poser

som kan indgå i Svanemærket byggeri 

og er på højeste trin i DGNB. Patroner 

er i genanvendt plastik.

De tre fugemasser i HMX Technology-serien 

kan bruges af alle faggrupper.

rugt fem år 

ektør forventer 

ktet til sig. 
arbejde med 

de på facader vil 
nd i branchens 

arvninger af for 

byggemarkederne 
l private forbruge-

e. 

HMX Facade
• Stærk facadefuge 

med 25 % elasticitet 

(CE mærke 25 LM)

• Testet under alle 

forhold og særdeles 

vejr- og UV resistent

• Synker ikke og let at 

glitte med rent vand

• Ingen tråde og 

klistrer ikke efter 

hærdning

• Skindtid ca. 15 min.

• Malbar med alle 

alminde lige vandige 

malinger

• Leveres i hvid og 

betongrå i 600 ml. 

poser og 300 ml. 

genanvendte plastik 

patroner
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Nyt digitalt undersøgelses-værktøj skal sikre 

viden om brugernes trivsel i bygninger

Green Building Council Denmark har i samarbejde med flere aktører 

udviklet et digitalt redskab, der systematisk indsamler data 

om menneskers konkrete erfaringer med at bo og opholde sig i 

bygninger. Platformen er gratis og bliver en integreret del af DGNB-

bæredygtighedscertificeringen af bygninger i drift

Store dele af den eksisterende bygnings-

masse døjer med dårligt indeklima og 

andre trivselsmæssige udfordringer for de 

mennesker, der opholder sig i bygningerne. 

Samtidigt mangler byggebranchen viden 

om brugernes helt konkrete oplevelse af 

temperatur, støj, træk og andre trivsels-

mæssige faktorer. 
Green Building Council Denmark har der-

for i samarbejde med flere aktører udviklet 

en digital platform og spørgeundersøgelse, 

der for første gang giver branchen et fælles 

redskab til systematisk at indsamle bruger-

nes egne erfaringer og forslag til at forbedre 

indeklima og trivsel i bygninger.

Bliver en del af DGNB- 

bæredygtigheds- 
certificeringen

Green Building Council Denmark står i for-

vejen bag den mest udbredte bygningscerti-

ficering i Danmark, DGNB-certificeringen. 

- Vi har længe været fortalere for større 

branchefokus på, at bæredygtigt byggeri 

hviler på tre ben; miljø, økonomi og sociale 

forhold. Det sociale ben halter bagefter, og 

hvis vi vil forstå byggede miljøers faktiske 

effekt på brugerne, bliver vi nødt til at spørge 

dem. Gode intentioner og mavefornemmel-

ser kan ikke stå alene, og vores viden om 

brugernes oplevelser skal være baseret på 

data. På den måde kan vi forbedre indekli-

maet og trivslen i bygningerne på et oplyst 

grundlag, siger Mette Qvist, direktør i Green 

Building Council Denmark. 

Fælles eje for hele branchen

Platformen bliver en gratis og integreret 

del af DGNB-bæredygtighedscertificerin-

gen af bygninger i drift og skal på sigt også 

bredes ud til andre typer af projekter og 

bygninger med behov for at stille skarpt på 

trivslen hos medarbejdere, beboere, elever 

eller andre brugere.

- Talrige studier påviser, at de bygninger, 

vi bor og opholder os i, har indflydelse på 

vores trivsel, effektivitet, indlæring, sund-

hed og sygefravær. Derfor er der brug for et 

redskab til systematisk indsamling af men-

neskers konkrete erfaringer med at arbejde 

i storrumskontor, støj fra kolleger, der taler i 

telefon, kulde, træk, varme, fælles faciliteter 

og f.eks. muligheder for social interaktion 

med andre mennesker i bygningen, fortæller 

Mette Qvist.
Ifølge hende ligger nøglen til bedre trivsel 

og indeklima netop i krydsfeltet mellem 

bygningens målbare, tekniske ydeevne og 

brugernes personlige oplevelse af de mange 

timer, de opholder sig i bygningen. Hun 

mener derfor, at det er vigtigt at huske den 

menneskelige faktor i fremtidens bygnings-

design, selv om det er lettere sagt end gjort.

- Vi har øje for, at folk har travlt med f.eks. 

at passe deres arbejde og har derfor udviklet 

et digitalt redskab, man kan bruge til nem 

og hurtig indsamling af relevant viden hos 

den enkelte bruger af en bygning. Spør-

geskemaundersøgelsen indgår i en samlet 

e-platform, som på den lange bane skaber 

et brugerbaseret vidensgrundlag for forsk-

ning og udvikling af den måde, vi bygger 

de bedste rammer for menneskers trivsel i 

bygninger, siger Mette Qvist.

 
Redskab til at mindske 

stress og øge trivslen

Bygninger med et dokumenteret fokus på 

indeklima, trivsel og sundhed har ifølge 

Mette Qvist desuden en konkurrencemæs-

sig fordel i forhold til salg og udlejning, 

og når det gælder om at tiltrække medar-

bejdere, beboere, studerende eller andre, 

der skal tilbringe mange af døgnets timer i 

bygningen. Noget man kan nikke genken-

dende til hos DEAS, en af landets største 

forvaltere af ejendomme, der har skruet 

kraftigt op for bæredygtighedscertificering 

Sponsoreret indhold

Tyske Maitool flytter produktionen af deres 

populære skæreværktøj til Danmark

- Vi tænker altid et ’snit’ foran, siger 

er adm. direktør i Maitool. Selvom det 

kan være svært at forstå den direkte 

oversættelse fra tysk, gør han det klart, at 

Mai tool er sat i verden for at bringe den 

nyeste teknologi på markedet, til at skære 

bl.a. isoleringsmaterialer i byggeriet, og 

der vil Maitool altid være ét skridt foran. 

I 2005 begyndte Maitool at udvikle og 

fremstille skæreværktøj til isoleringsma-

terialer, med henblik på at gøre arbejdet 

med de mange nye typer isoleringsma-

terialer lettere. I årene 2005-2015 havde 

Maitool 80 modeller og tre patenter. 

Siden er sortimentet og produkterne 

blevet tilpasset og forbedret til at passe 

alle detaljer. Der kommer stadig nye 

modeller til sortimentet og nye patent-

ansøgninger.
- Danmark er et af de mest innovative 

lande i Europa, og derfor ser vi en frem-

tid for Maitool her, siger Thomas Mai og 

forsætter: - Den danske værktøjsgrossist 

anVærktøj bliver desuden en strategisk 

partner for Maitool. Den store erfaring 

med distribution af værktøj bliver en stor 

fordel, når produkterne skal ud på mar-

kedet, og jeg mener, vi kan lære rigtig 

meget af hinanden her. 
anVærktøj er en 100 år gammel 

virksomhed, der leverer professionelt 

værktøj til de danske håndværkerbutik-

Maitool er en tysk succes, der har valgt at flytte produktionen til Danmark, med håbet om endnu mere vækst, et godt funda-

ment til europæisk handel og vedholdende udvikling i deres produkter. Find ud af hvem Maitool er, og hvorfor du bør holde 

øje med dem i fremtiden i artiklen nedenfor

isoleringsmaterialer, som forventes at 

blive præsenteret på markedet i 2023. 

Allerede i 2022 kommer der patenterede 

nyheder til skæring i Styrofoam, så hold 

øje med MaiTool i din lokale håndvær-

kerbutik. 
Læs mere om Maitool og se produk-

terne på anv.dk.

mere på anv.dk. 
I fremtiden skal Maitool være en af de 

førende virksomheder i Europa inden for 

fremstilling og udvikling af skærema-

skiner til byggematerialer. Der arbejdes i 

øjeblikket på en ny skæreteknologi med 

oscillerende klinger til ikke-brandbare 

Med sponsoreret indhold kan du få en 
omtale med i BygTek 

Det kan være en kundecase eller en nyhed om jeres 
løsninger/produkter. 

Hvis der er behov, så hjælper vi gerne med at skrive 
historien, så læserne får det helt rigtige budskab.

Historien kan efterfølgende bruges i jeres markeds-
føring f.eks. som reference på jeres site eller som en 
pdf-fil, der kan vedhæftes et tilbud.

Prisen for sponsoreret indhold er 16.995 kroner for 
en hel side og 9.995 kroner for ½ side.

Skal vi skrive jeres sponsoreret indhold, så starter 
priserne ved 4.000 kroner.

Få sponsoreret indhold med i BygTek

Nyt tillæg om Vinduer & Facader

Kontakt:  Anne-Mette Brødsgaard, tlf. 46 93 66 07, ab@odsgard.dk eller 
 Salgschef Kim Anker, tlf. 46 93 66 22, anker@odsgard.dk

Outline Vinduer 
er et godt sted at arbejde
Den nordjyske vinduesproducent har fået et bevis på, at medarbejdertrivslen er høj

Læs side 8

46 % prioriterer bære-dygtighed, når de renovererEn ny undersøgelse, som YouGov har lavet for Velux, viser at bæredygtighed er næstvigtigst, mens prisen stadig betyder mest
Læs side 12

Vinduesproducent skifter til kulstoffattigt aluminium
Et nyt partnerskab mellem Velux Gruppen og Hydro skal sikre, at vinduesproducenten halve-rer sine CO2-udledninger

Læs side 6

Æstetikken er vigtig, når man skifter vinduer
Læs side 2

VINDUER & FACADER

Udgivet i samarbejde med
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I samarbejde med VinduesIndustrien laver 
BygTek et tillæg om Vinduer & Facader

Tillægget Vinduer & Facader udkommer to gange om året og 
vil bringe relevant indhold, der giver læseren vigtig viden og 
inspiration om vinduer og transparente facader.

Tillægget udkommer både på print i BygTek og online på 
BygTek.dk samt i nyhedsbrevet til 25.000 modtagere.

Det er en oplagt mulighed for at gøre beslutningstagere 
opmærksom på jeres løsninger og produkter ved at indrykke 
en annonce eller en artikel i form af sponsoreret indhold.

Deadline Omdeles fra

BygTek nr. 2 17. marts 3. april – uge 14

BygTek nr. 8 6. oktober 23. oktober – uge 43

I 2023 udkommer Vinduer & Facader:

Målgruppe Antal

Tømrer 5.232

Arkitekter og Ingeniører 2.468

Entreprenør med tømrerarbejde 1.562

Trælast 307

Glarmestre 186

Energiberegner / Energivejleder 149

Leverandører af vinduer 121



Udgivelser og temaer 2023

Kontakt
Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22

Redaktion: redaktion@odsgard.dk

Fokus på biler 
Motorjournalisten Jørli Petersen sætter i hvert nummer af 
BygTek fokus på biler til byggebranchen.

Deadline Omdeles fra Tema

Nr. 1 27. februar 15. marts – uge 11 •  Messe: Byggeri’23, 21.-24. marts, Fredericia 
•  Beton 
•  Grønne tage 
•  Biler 

Nr. 2 17. marts 3. april – uge 14 •  Entreprenørmatriel 
•  Nedrivning og miljøsanering (PCB, støv, asbest etc.) 
•  Kloak
•  Biler 
 Vinduer & Facader

Nr. 3 12. april 1. maj – uge 18 •  Tag og facader 
•  Brand og sikkerhed 
•  Biler 

Nr. 4 27. april 15. maj – uge 20 •  Energirenovering (vinduer, døre, isolering etc.) 
•  Stillads, lifte og kraner 
•  Messe: VVS Messen, 24.-26. maj, Odense 
•  Biler 
 Nyt om Bæredygtighed (udgives også i Mester & Svend)

Nr. 5 17. maj 7. juni – uge 23 •  Entreprenørmatriel 
•  Kloak og afvanding 
•  CLT 
•  Messe: Rørcenterdagene, 14.-15. juni, Taastrup
•  Biler

Nr. 6 11. august 28. august – uge 35 •  Energirenovering (vinduer, døre, isolering etc.) 
•  Beton 
•  Biler 

Nr. 7 14. september 28. september – uge 39 •  Kloak og afvanding 
•  Tag og facader 
•  Biler 

Nr. 8 6. oktober 23. oktober – uge 43 •  Stillads, lifte og kraner 
•  Entreprenørmateriel 
•  Biler 
 Vinduer & Facader

Nr. 9 25. oktober 13. november – uge 46 •  Brand og sikkerhed 
•  Nedrivning og miljøsanering (PCB, støv, asbest etc.) 
•  Biler
 Nyt om Bæredygtighed (udgives også i Mester & Svend)

Nr. 10 29. november 13. december – uge 50 •  Indvendigt byggeri (gulv, loft, radon, væg og trapper) 
•  Kloak og afvanding 
•  Biler 

Tillæg:

Tillæg:

Tillæg:

Tillæg:



Medie for boligforeningerAnnonceinformation 2023

Få jeres kunders 
opmærksomhed

Medieplan
2023Din kontakt til håndværkere, 

entreprenører og projekterende

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 
  40. årgang • Nr. 2 • 23. marts 2022

70 70 17 90container@boxit.dk

container@boxit.dk

Ring
70 70 17 90

for tilbud

FÅ XTRA PLADS OG SIKKERHED

- til opbevaring af værktøj og materialer

Organisationen Boss Ladies vil gøre det nemmere 

for kvinder at være i håndværkerfagene

Læs side 10-11

Kvinder kæmper 
mod fordomme i 

håndværkerbranchen

Læs side 8

Læs side 4

Læs side 6
Fem bud: Sådan bliver 

byggeriets udfordringer løst

Det er blevet 6,7 % dyrere 
at bygge bolig Finn L. & Davidsen gør 

medarbejdere til medejere
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Website + nyhedsbrev 

Byens Boligforeninger

Kontakt
Salgschef Anne-Mette Brødsgaard 
ab@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 07 Odsgard A/S · Naverland 8 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk

 Tlf. 43 43 29 00 · info@odsgard.dk

Læs side 2

TV-inspektion kan give 
millionbesparelser

 Læs side 10
Læs side 4

Går fremtiden i møde med 
Går fremtiden i møde med 50 ladestandere til el-biler 
50 ladestandere til el-biler 
Boligorganisationen PAB giver nu mulighed for, at beboerne i alle 16 boligafdelinger i hovedstadsområdet kan lade deres el-biler op – uden at det påvirker huslejen Læs side 6-8
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BYENSBOLIGFORENINGER

Andelshaverne stemte 
fra altanerne

Undgå at P-kælderen 
bliver en drypstenshule

NETVÆRK | VIDEN | NYE MULIGHEDER

Bestyrelser i Andels- og Ejerboligforeninger | Boligselskaber | Viceværter | Varmemestre | Ejendomsinspektører

Hejste elevatoren ind 
gennem taget

 Læs side 12

AKTUELT NYHEDSMAGASIN

Prisen er 12.000 kr. for en hel side i magasinet (annonce eller  
sponsoreret indhold).
Vi hjælper gerne med at skrive. Priser fra 4.000,- kr.

Vil du med som professionel rådgiver på Netværksdagen for  
Byens Boligforeninger og møde dine kunder ’face to face’,  
så er du velkommen til at kontakte os.

Få del i de milliarder af kroner som byens bolig selskaber og bolig
foreninger bruger på opgaver og materialer hvert år.

Vi har ringet til formanden i flere tusinde andelsbolig- og ejerboligfor-
eninger og sender i dag magasinet ud til beslutnings tagere i flere end 
5.500 boligselskaber, andelsboligforeninger og ejerboligforeninger 
primært i området København-Køge-Roskilde-Hillerød .
Magasinet udkommer også digitalt.

I 2023 udkommer magasinet: 

Målgruppe

Byens Boligforeninger udkommer i området  
KøbenhavnKøgeRoskildeHillerød:

 2500 Formænd i andelsboligforeninger 

 750 Formænd i ejerboligforeninger 

 350 Viceværter og beslutningstagere 

  indenfor ejendomsservice

 200 Kontaktpersoner i boligselskaber - f.eks. KAB, 

  Lejerbo, Bo-vest, AAB 

 200 Kontaktpersoner i virksomheder med ejen- 

  domsadministration - f.eks. Deas, Cej, Lea

 1000 modtager avisen online
 i resten af Danmark sendes magasinet til:

 500 Kontaktpersoner i boligselskaber, store bolig- 

  foreninger og ejendomsadministratorer

Deadline Omdeles fra

Nr. 1 23. februar 15. marts – uge 11

Nr. 2 18. april 1. maj – uge 18

Nr. 3 21. august 12. september – uge 37

Nr. 4 25. oktober 10. november – uge 45

Tlf. +45 70 20 61 41
mail@lyngsoe.dk

lyngsoe.dk

Carport, garage, overdækning 
og hegn fra Lyngsøe er en god 

investering – med garanti.

Se meget mere på
lyngsoe.dk – det betaler sig

UNA garageanlæg med hejseporte 
PLAN carport- og garageanlæg hvor alle carportene er klargjort 
til montering af ledhejseporte – hvis beboerne ønsker det

PLAN carport- og garageanlæg med Easy Plank beklædning 
og med skillevægge i galvaniseret hulplader

Vælg fleksible overdækninger med fokus på holdbarhed og 
minimal vedligeholdelse. Garagen kan også fungere som depotrum 
for viceværten/boligforeningen.

•  Vælg en samarbejdspartner, der har stor erfaring med at samarbejde med bygherrer, 
entreprenører, foreninger, ejendomsudviklere, arkitekter med flere.

•  Ved at vælge stålløsninger får I et materiale, der kræver minimal vedligeholdelse 
og dermed sparer I en større udgiftspost på driftsbudgettet år efter år.

•   Levering til aftalt tid har stor betydning for projektet. Derfor har vi stort fokus 
på logistik og produktion, hvilket giver jer tryghed for et effektivt samarbejde.

Carport og garage
   under samme tag

Kontakt os for en uforpligtende snak omkring dit projekt, 
og få inspiration og professionel rådgivning

– ring på tlf. 70 20 61 41

Sponsoreret indhold
Sponsoreret indholdSide 6

Decorativa vandtætner 
hvor andre giver op

Decorativa tilbyder gratis besigtigelsesraspport 
af altaner, utætte dæk, utætte flade tage, 
utætte haver med underliggende kældre, 
baggårde – alle steder, hvor der kommer 
vand ind – og fremkommer med et samlet 
løsningsforslag inklusiv betonrenovering

Vi udfører også vandtætning med højt 
teknologiske produkter og finder ofte 
vores leverandører i udlandet og bruger 
den nyeste viden på alle områder. Vores 
leverandørers tekniske afdelinger står 
bagved os med et hold af højt kvalifice-
rede teknikere, og sammen udfærdiger 
vi har rapporter på op til 36 sider på 
en sag.

Som de eneste lægger vi direkte oven 
på tagpap (flade tage) og asfalt (parke-
ringsdæk og baggårde).

Vi har fokus på miljøet, da vi oftest 
erstatter en mørk belægning med en 
lysere, hvilket har betydning for reflek-
tering af sollys/varme. Det gælder både 
flade tage og parkeringsdæk.

Ofte trænger der vand ned/ind i byg-
ninger, og det beskadiger dem.

Der kan være revner i eksempelvis 
beton (her kan vores produkt dække 
over revner, som er 1-4 mm, hvorimod 
normale gængse produkter dækker over 
revner på 0,2-0,3 mm).

Penge at spare
Vi er Nordens største udførende entre-
prenør med PMMA, som er fremtidens 
produkter baseret på kvalitet, miljø 
og teknisk kunnen. Fx kan nævnes, at 
produkterne hærder på 30 minutter og 
minimerer afspærringstiden radikalt og 
hermed allerede klar til næste behand-
ling/lag, at man kan arbejde med pro-
dukterne i ned til -5° C, at produkterne 
kan lægges direkte oven på tagpap og 
asfalt. Så derfor kan der spares mange 
penge, da man så ikke behøver at tage 
gammel tagpap eller asfalt op og der-
med heller ikke skulle deponere det. 
Miljøet skånes og økonomien tilgodeses.

Vi giver som de eneste op til 
10/15/20 års garanti på vores produk-
ter. 

Når vi forlader et projekt, er det 100 
procent vandtæt, og skulle det vise sig 
ikke at være tilfældet, kommer vi med 
vores udrykningstjeneste inden for 5 
dage – dog for det meste inden for 24 
timer.

Mange års erfaring
Som firma har vi eksisteret i 17 år, men 
har 25 års erfaring, og renoveret mere 
end 100 udendørsdæk og 300.000 m2 
overflader for boligforeninger, kom-
muner, ejendomsadministratorer og 
bygherre.

Vi sammensætter selv vores projekter, 
da vi er dem, der ved mest om proces-
ser og udførsel. Vi har desuden ingeniø-
rer indover til beregninger.

Decorativa løser mange vanskelige og 
komplekse opgaver.

Socialt engagement
Når man arbejder med os, kommer man 
til at støtte forskellige sociale projekter. 
Det har i mange år været en fast del 
af Decorativas overskud at støtte med 
10% af overskuddet. Fx har vi udlagt 
asfalt og totaltopført en basketballbane 
til udsatte unge. 

Vi støtter en samtalevogn/tinyhouse 
inde på den Røde Plads på Nørrebro for 
unge mellem 15 og 25 år. Vi støtter et 
Roma-projekt i Ungarn mm. Vi støtter 
organisationer, der hjælper unge piger, 
og sidste år støttede vi nødhjælpsarbej-
de i den tredje verden. 

Decorativas ene ejer sidder som frivil-
lig og ulønnet bestyrelsesmedlem i en 
stor nødhjælpsorganisation.

n

Mere information:

Decorativa er et belæg-
ningsfirma, som har specia-
liseret sig i at løse opgaver 
ingen andre tager. 

Decorativa tager over, hvor 
andre stopper. Kommer der 
vand ind i din bygning, da 
ring til os.

For mere information: 
Teknisk chef Bent Jerslund 
Tlf.: 21 73 72 71
bpj@decorativa.dk

Renovering af altaner

Decorativa udfører renovering af 
altaner. For nogle kunders ved-
kommende efterspørges samtidig 
også på skridsikring af altanerne. 
Her har Decorativa succes med at 
kunne tilbyde en meget skridsik-
ker belægning, som er til glæde 
og gavn især for gangbesværede 
og ældre beboere.

Tætning af flade tage

Decorativa har success med at 
gøre flade tage vandtætte. På 
tagpap kan det være meget van-
skeligt dels at fastslå, hvor vandet 
trænger ind, og dels at lave en 
tæt reparation. Derfor tilbyder 
Decorativa nu at vandtætne flade 
tage med vores produkter, der kan 
udlægges direkte oven på tagpap. 
Decorativa foreslår at renovere 
med en lysere farve til gavn for 
miljøet.

Renoveringsarbejde af  
parkeringsdæk og -kælder

I boligforeningen Kornerupsgaard 
i Roskilde var beboerne kede af 
at have en utæt parkeringskæl-
der. Man havde tidligere haft den 
renoveret to gange, men den var 
stadig utæt. Der dryppede salte 
ned på deres biler og lakken blev 
ødelagt. 

Decorativa blev kontaktet og kom 
med et renoveringsforslag, så 

Membranarbejde 

I 2019 blev Decorativa akut kon-
taktet af Greve Kommune, som 
havde vandindtrængninger ved 
indgangen mellem Portalen og 
biblioteket. Der var tale om en 
meget vanskelig opgave.

Arbejdet skulle udføres i januar 
og om natten. Det krævede meget 
koordinering. Og under udførsels-
perioden var der både frost og 
sne.

Eksempler på Decorativas arbejde

parkeringsdækket nu fremstår 
vandtæt – og ingen salte drypper 
ned på bilerne i parkeringskælde-
ren. Decorativa udfærdiger en årlig 
tilstandsrapport over 10 år for at 
holde øje med dækket.

Annonce

B

Odsgard A/S · Naverland 8 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
 Tlf. 43 43 29 00 · info@odsgard.dk

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail 
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet farveprofil: ISOnewspaper26v4
Anbefalet opløsning: 200 dpi (79 pixels pr. cm)
Papir: 49 g.  – Bladformat: Tabloid

BygTek påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt elektronisk 
annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale, ligesom 
strejker og anden force majeure ikke medfører erstatningsansvar 
for BygTek.

Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerheds-
stillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/medie-
bureau godkendt af BygTek. Der ydes ingen godtgørelse på indstik.

BygTek forbeholder sig ret til ændringer.

Generel information

3 - 4 indrykninger ......................................................................  ÷15 %
5 - 7 indrykninger ......................................................................  ÷20 %
8 eller flere indrykninger ..........................................................  ÷25 %

Tværgående rabat! Rabatten gives ved indrykning af annoncer  
i et eller flere af forlagets magasiner: BygTek, Mester & Svend, 
Puff, Byggeri m.fl.  
Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indryk-
kes inden for 12 måneder.

Rabatter i et eller flere medier

Side 3, 5, 7: +10 %.

Placeringstillæg

Formater og priser i 4 farver

1/1 side 21.995,
Bredde x højde:

256 x 370 mm

B
A

1/2 side 12.995,
Bredde x højde:

A: 124 x 356 mm 
B: 256 x 176 mm

D

CA

1/4 side 8.995,
Bredde x højde:

A:   58 x 356 mm
B: 124 x 176 mm
C: 190 x 116 mm 
D: 256 x   86 mm

BA

1/8 side 5.995,
Bredde x højde:

A:   58 x 176 mm
B: 124 x   86 mm

1/1 bagside 21.995,
Bredde x højde:

A: 256 x 370 mm

1/2 bagside 12.995,
Bredde x højde:

B: 256 x 176 mm
B

B

A

Pris i DKK

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

Få sponsoreret indhold med i BygTek

BTB specialsider – leverandøroversigt

A: 1/1 side 16.995,
Venstreside

B: 1/2 side 9.995,
Venstreside. Kan stables

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter siden.

A

Med sponsoreret indhold kan I bringe nyheder om jeres produkter 
og løsninger. Vi hjælper gerne med at skrive, så I får det helt rigtige 
budskab ud til læserne. Priser fra 4.000,- kr.

Annoncen indrykkes to gange i BygTek  
og to gange i Puff til en samlet pris. 

395,- kr. pr. 5 mm i sort/hvid  
(minimum annonce er 30 mm) 

Farvetillæg pr. annonce:  
800,- kr. pr. farve (max 2.400,- kr.)

BYGTEK_2023_10sider m flap.indd   1BYGTEK_2023_10sider m flap.indd   1 17/11/2022   10.2917/11/2022   10.29



BygTek 2023 Indstik / Indtryk / Indryk Online markedsføring

Odsgard A/S udgiver medierne Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Magasinet Gulv, Byens Boligforeninger, Lager & Transport – Logistikmagasinet og  
Magasinet Skolen. På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, aaretsbyggeri.dk, PackM.dk, LTL.dk, IT-Reload.dk og magasinetskolen.dk

BygTek er med til at sætte dagsordenen i byggebranchen. 

Med 25.000 modtagere af vores daglige nyhedsbrev med 
en million sidevisninger og over 400.000 besøgende på 
BygTek.dk og ca. 15.000 nøje udvalgte beslutningstagere, 
som modtager vores magasin, er vi den naturlige sam-
arbejdspartner, når du skal påvirke byggebranchen til at  
vælge jeres produkter og løsninger. 

Med BygTek kommer du i kontakt med de rigtige 
beslutnings tagere. 75 procent siger, at de er beslutnings-
tagere hos entreprenører, murere, tømrere, elektrikere, 
VVS’ere, arkitekter, ingeniører mv. Med BygTek kan du 
enten ramme hele byggebranchen eller beslutningstagere 
i udvalgte faggrupper med jeres markedsføring. 

Vores redaktion arbejder hver dag på at bringe nyheder 
om branchen. Vi har fokus på alt fra byggematerialer til 
personalia. Og på Christiansborg dækker vores journalist 
alle politiske tiltag, der rimer på byggeri.

Kontakt vores mediekonsulenter, der er klar med rådgiv-
ning om jeres muligheder med BygTek.

Din kontakt til byggebranchen

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre   40. årgang • Nr. 3 • 20. april 2022

70 70 17 90
container@boxit.dkcontainer@boxit.dk

Ring

70 70 17 90

for tilb
ud

FÅ XTRA PLADS OG SIKKERHED
- til opbevaring af 

værktøj og 
materialer

Eksdirektør i Aalborg Stilladser anklager nye ejere fra 
Dansk Stilladsservice for trusler, faktureringssvindel 
og forsøg på indbrud i hans firmamail

Læs side 6

Stilladskæmpe politi-Stilladskæmpe politi-
anmeldt for forsøg på anmeldt for forsøg på 
hacking af tidligere direktørhacking af tidligere direktør

MidtersiderneLæs side 4 Læs side 12

Tillæg:
Nyt om Bæredygtighed

Strateginetværk skal sætte 
skub i det bæredygtige byggeri

Dårlig luft i klasseværelserne 
er et generelt problem

Magasin

Website Nyhedsbrev

BygTek – forventet oplagsfordeling i 2023 Antal

Entreprenører 5.448

Tømrer- og snedkermestre 2.874

Murermestre 2.127

El- og VVS-installatører 1.261

Arkitekt- og ingeniørfirmaer 1.157

Kloakmestre 755

Malermestre 348

Trælast, byggecentre og engroshandel 259

Tagdækkere, isoleringsfirmaer og energikonsulenter 254

Gulvlæggere, glarmestre og andre håndværksfirmaer 248

Leverandører, organisationer og enkeltpersoner 299

Tekniske forvaltninger, tekniske skoler 
og offentlige myndigheder 193

I alt 15.223

BygTek sendes med beslutningstagerens navn trykt på avisen (eller folien)

Redaktion:  
Fagredaktør
Daniel Christensen
daniel@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 17

Annoncesalg: 
Salgschef 
Kim Anker 
anker@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 22 

Kontakt os idag 
– og hør, hvordan vi kan hjælpe med online markedsføring  

Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22

Markedsføring 
i nyhedsbrev til 

25.000 modtagere

Vores digitale univers omfatter også  
Byggeri.dk, der besøges af private med planer 
om boligforbedringer og UgensErhverv.dk

Markedsføring på BygTek.dk – bliv medlem
Få jeres pressemeddelelser på BygTek.dk og i nyhedsbrevet.

Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et 
bestemt tema f.eks. facader.  

Få bedre SEO-optimering på Google med link på BygTek.dk

Få jeres brochure/whitepaper på BygTek.dk

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.

Aftalen kan også gælde markedsføring på Byggeri.dk

Er din virksomhed synlig på BygTek.dk?
– få flere kunder online

Med 1 million visninger og over 
400.000 besøgende om året er 
BygTek.dk en vigtig nyhedsplat-
form for byggebranchen

•  Tømrer 
•  Entreprenører 
•  Andre håndværksvirksomheder 
•  Arkitekter og ingeniører 
•  Trælaster og byggemarkeder 
•  Bygherrer 
•  Boligforeninger

Bæredygtigt byggeri
gør en forskel

Du kan læse mere om bæredygtigt byggeri og de mange mærkningsordninger på: 
www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri

Eller kontakt os på: Baeredygtigt@bygma.dk

Til dig, der er håndværker, 
bygherre, arkitekt eller 
entreprenør: Lad os 
sammen skabe de 
bedst mulige forhold 
for mennesker og miljø
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Bygmas arbejde med FN’s Verdensmål
Bygma støtter op om FN’s 17 Verdensmål og arbejder for udbredelsen af den bæredygtige 
udvikling. Vi arbejder fokuseret med mål 4, 12 og 15, da vi her kan gøre den største forskel.
Læs mere på www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri
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Bygma hjælper dig med 

bæredygtigt byggeri

- Sammen bygger vi et bæredygtigt Danmark

I Bygma finder du et stort udvalg af bæredyg-

tige produkter; fra certificeret træ til inde-

klima- og svanemærkede produkter. Vi 

tilsikrer, at vores leverandører lever op til 

Bygmas ’code of conduct’ og overholder 

gældende lovgivning, miljøkrav, menneske-

rettigheder og agerer miljøbevidst. 

Bæredygtigt træ

Vores store udvalg af træ stammer fra certifice-

rede skove, hvor der ikke bliver fældet mere 

træ, end skoven kan nå at reproducere. Det 

betyder, at skoven, som vi alle er afhængige af, 

ikke tager skade. Ved at tænke bæredygtige 

materialer ind i dit byggeprojekt, kan du som 

ansvarlig virksomhed være med til at sikre den 

næste generation.  

Brugen af træ i byggeriet gavner miljøet. 

Det bliver nedbrudt og indgår i naturens eget 

kredsløb efter brug, og samtidig optager det 

CO2. Derudover bruges der typisk mindre 

energi ved at bygge i træ end ved at bygge i 

stål eller beton.

Dokumentation og sporbarhed

Via vores platform til de professionelle, 

Bygma.dk/proff, har vores kunder et direkte 

link til ByggeBasen og til BygDok, som er 

branchens portal over bæredygtige produkter. 

Det sikrer hurtig og let adgang til bl.a. nødven-

dig dokumentation og sporbarhed for produk-

terne. Ved at benytte BygDok kan både 

professionelle og private forbrugere let skabe 

sig et overblik over bæredygtige byggemateria-

ler og herigennem træffe et bæredygtigt valg.

Stort udvalg af produkter

Bæredygtighed handler ikke kun om træ, men 

om alle de produkter der indgå i byggeriet. 

Derfor stiller Bygma krav til vores dygtige 

leverandører, så vi kan levere certificerede 

produkter lige fra gulve, vinduer og døre til 

fuge, lim og maling.

Bygma Gruppens datterselskaber Hjalmar 

Wennerth, Wennerth Wood Trading og Profile 

er stærke leverandører af certificeret træ. Alle 

vores skandinaviske leverandører er enten 

PEFC- eller FSC-certificerede eller begge dele, 

og andelen af certificerede produkter øges 

konstant. Vi leverer både CLT, LVL og limtræ, 

der er PEFC- eller FSC-certificeret.

Bygdok.dk er en webportal, hvor man bl.a. kan finde alle miljøcertificeringer og deklarationer, 

der er lagt ind via Danske Byggecentres produktdatabase

6
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Materialerne til kvalitets-

byggeriet blev valgt på 

bæredygtighed og en hurtig 

byggeproces.

I centrum af Næstved ligger Rebslagergården, 

der består af tre helt nye etage-ejendomme 

med attraktive boliger. De er omgivet af 

bevaringsværdige huse, så det tog lidt tid at 

indhente de nødvendige myndigheds-

tilladelser. Men da byggeriet først var i gang, 

gik det bemærkelsesværdigt hurtigt, selvom 

boligerne blev opført i 2,5 etager. De blev 

nemlig bygget med CLT, som er elementer af 

krydslamineret træ. 

Udfordrende byggeri

Bygherren A. Brandelev Ejendomme, der 

tegnes af Anders Brandelev Paulsen, driver 

også tømrerfirmaet Anker Damgaard Paulsen 

Aps i Næstved og stod selv for byggeriet. ”Det 

var en spændende udfordring at opføre disse 

boliger”, udtaler Anders Brandelev Paulsen. 

”Vi skulle tage hensyn til de bevaringsvær-

dige byhuse omkring os, der var niveau-

forskel på grunden, og det var første gang, 

vi byggede i højden med træ”. 

Fordelagtigt CO₂-regnskab

Da A. Brandelev Ejendomme som de første 

herhjemme valgte at opføre denne type 

byggeri udelukkende med CLT, var bæredyg-

tighed et vigtigt parameter i materialevalget. 

CLT er træ, der i forhold til fx stål og beton, 

giver et fordelagtigt CO₂-regnskab. Men 

hastighed og en hurtig byggeproces var 

mindst lige så afgørende. 

”CLT-elementerne blev leveret en tirsdag 

morgen, og samme dag kunne vi gå i gang 

med at montere de første vægelementer”, 

siger Anders Brandelev Paulsen. ”Byggeriet lå 

stille et par dage på grund af kraftig blæst, 

men alligevel blev en hel boligblok med 

CLT-elementer, limtræ, kviste, badekabiner 

og ståldragere monteret på bare 8 dage”. 

Alt passede sammen

”CLT leveres i præfabrikerede elementer ud 

fra ingeniørens tegninger”, siger Jan Klöcker 

fra Profile A/S, der leverede elementerne 

gennem Bygma Haslev. ”De kan monteres 

med det samme, og kræver ikke tørretid - 

modsat betonelementer - hvor byggeriet 

ligger stille”. Profile koordinerede og vejledte 

omkring CLT-leverancen. 

Langvarigt samarbejde

Thomas Sjøstein, direktør i Bygma Haslev 

- der har et langvarigt samarbejde med 

Tømrerfirmaet Anker Damgaard Paulsen- 

siger: ”Et pioner-byggeri som dette har 

krævet indgående kendskab til kundens 

behov og en god og tillidsfuld relation. Vi 

leverede både træ og alle øvrige bygge-

materialer til Rebslagergården, og blev valgt 

på kvalitet, rådgivning og leveringssikkerhed. 

Det er en fornøjelse at se, hvordan kunden 

har forvandlet et kvarter i Næstveds bymidte 

til et attraktivt boligområde med smukke 

bygninger i bæredygtigt træ”. 

Attraktiv CLT-boligblok i 

centrum af Næstved

7
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Uddannelse, spydspidser og ambassadører sikrer et fælles afsætEfterspørgslen efter bæredygtigt byggeri er stærkt stigende. Det er vigtigt, at vores medarbejdere er uddannede til at kunne tilbyde kunderne de rette bæredygtige materialer. Og det er mindst lige så vigtigt, at de kan vejlede og servicere både de kunder, der skal bygge bæredygtigt og de, som endnu ikke er kommet i gang, men gerne vil under-søge nærmere, hvad det indebærer.

Spydspidser
For at kunne give kunderne den bedst mulige vejledning, uddanner vi spydspidser inden for bæredygtighed i hver region. Det er medar-bejdere, der har særlig interesse for området og har lyst til at være med til at drive en bæredygtig udvikling.  Spydspidserne opnår dyb forståelse for certificering og mærk-ningsordninger og ved hvilke krav, der stilles ift. fx DGNB og Svanemærket byggeri. De agerer som ressourcepersoner for resten af regionen, hvor de sikrer forankring af viden. De er klædt på til at stille de rigtige spørgsmål til vores kunder, så projekterne kommer rigtigt fra start. 

Ambassadører i bæredygtighedVi har desuden udpeget et landsdækkende korps af bæredygtigheds-ambassadører, som gennemgår en grundig uddannelse, der rækker ud over den obligatoriske træning, der 

kræves for at være PEFC- og FSC-certificeret. Vi ønsker at være branchens bedste til at vejlede inden for certificeringerne, og vi har indtil videre uddannet mere end 200 ambas-sadører i Bygmas forretninger. Det er en opgave, vi tager seriøst.

En bæredygtig rejse
Vi har sammensat en uddannelsespakke, hvor vi, ud over hvad bygningsreglementet kræver, tager vores ambassadører på en bæredygtig rejse fra skovens oprindelse, over krav til certificeringerne til dokumentation af det bæredygtige træ, vi sælger. Endelig giver vi dem en præsentation af et færdigt DGNB-projekt.

Særligt fokus på vores eleverFor at gøre vores elevuddannelse endnu bedre, sørger vi for fra start at give nye elever en grundlæggende viden om bære-dygtighed. Som en del af deres uddannelse bliver de introduceret til certificeringer og mærkningsordninger, ligesom de bliver undervist i branchens portal over bæredyg-tige produkter, BygDok. Portalen henvender sig til byggeriets parter og til alle, der vil bygge bæredygtigt. Der er øget fokus på dokumentation og de redskaber, som Bygma og branchen stiller til rådighed for at fremme det bæredygtige byggeri.

Uddannelse for alle
Uddannelsen følges op med en række interne læringsinitiativer til alle medarbejdere i Bygma. Disse initiativer synliggøres internt i Bygma, så også medarbejdere, der ikke er direkte involveret, har en grundlæggende indsigt i området.

Videreudvikling af kompetencer
Vores fokus er et stærkt samarbejde med vores kompetente leverandører om at videreuddanne og dygtiggøre Bygmas medarbejdere. Det skal give mulighed for at videreudvikle de bæredygtige kompetencer endnu mere. Og det vil sikre et fælles afsæt for at vejlede kunderne bedst muligt, når de handler bæredygtigt.

Sammen bygger vi et bæredygtig Danmark.
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Udvikling i præcertificeret og certificeret DGNB byggerier i Danmark.

Udvikling i antal af Svanemærkede lejligheder, huse og daginstitutioner

Kilde: Green Building Council Denmark, januar 2020

Kilde: Miljømærkning Danmark
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TRADING

WENNERTH
WOOD

Professionel vejledning om bæredygtigt byggeri
Bygma tilstræber at være med til at fremme udviklingen af bæredygtigt byggeri og er i den forbindelse PEFC- og FSC-certificeret. Vi er også medlem 

af Green Building Council Denmark, som administrerer certificeringsordningen DGNB. Få professionel vejledning om bæredygtigt byggeri i din 

lokale Bygma, hvor vi kan tilbyde bæredygtige produkter som fx træ, døre, vinduer, gulve og isolering. Udover mærkningsordningerne herunder, 

kan du læse om endnu flere mærkningsordninger på www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri

Læs om flere mærkningsordninger her: www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri

Hvad er PEFC? 
•  PEFC står for Programme for the endorsement of 

Forest Certification
•  Miljømærke, der sætter 

standarden for 
bæredygtig skovdrift 

•  60 % af verdens 
certificerede skov
områder er PEFC 
certificerede

•  Beskytter biologisk 
vigtige skovområder og 
sørger for socialt gavnlig og økonomisk levedygtig skovforvaltning.

Hvad er FSC? 
•  FSC står for Forest 

Stewardship Council 
•  FSCmærket er en 

sikkerhed for, at du kan 
købe træ og papir med 
god samvittighed 

•  I en FSCskov bliver der 
ikke fældet mere træ, 
end skoven kan nå at 
reproducere

•  FSC er en sikkerhed for, 
at dyr og planteliv bliver beskyttet og de 
mennesker der arbejder i skoven, er sikret 
uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

Hvad er Green 
Building Council?
•  En medlemsorganisation, der arbejder for at 

fremme bæredygtighed i bygninger og det 
bebyggede miljø

•  Med fokus på både miljø, økonomi og sociale 
forhold ønsker 
organisationen at fremme en helhedsorienteret 
tilgang til byggeri og 
byområder – både 
nationalt og internationalt

•  Administrerer certifice
ringsordningen DGNB.

Hvad er DGNB?
•  DGNB står for Deutsche 

Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen og 
er den tyske bæredyg
tighedscertificering for 
bygninger. Den første 
danske version af 
DGNBcertificeringen 
blev lanceret i 2012 og 
administreres af Green 
Building Council

•  Kriterier og underkrite
rier er samlet under 5 
hovedområder: miljø, 
økonomi, social, teknik 
og proces.

Hvad er Svane-
mærket og 
EU-Blomsten?
• Svanemærket er det 

officielle nordiske 
miljømærke 

• EUBlomsten er det 
officielle europæiske 
miljømærke

• Når du vælger et 
produkt mærket med 
Svanen eller Blomsten, 
er du med til at mindske miljøbelastningen. 

Hvad er Dansk 
Indeklima 
Mærkning?
• Dansk Indeklima 

Mærkning er en frivillig 
mærkningsordning for 
produkter og materialer, der har dokumentation 
for bl.a. afgasningen – 
dermed afgasningstid 
og lugtgener

• Hvis du vælger indeklimamærkede produkter, har du en større sikkerhed 
for, at luftkvaliteten i den færdige bygning lever op til kravet i DGNB.

CLT, som består af krydslamineret træ, bruges til etagebyggeri mange steder i udlandet og er så småt ved at vinde indpas i Danmark. Bygmas datterselskab Profile har udgivet en håndbog, der skal give håndværkere en god start på projekter med CLT.

For mange arkitekter, entreprenører, håndvær-kere og bygherrer er bæredygtighed et vigtigt parameter i materialevalget. CLT er et oplagt valg, da det reducerer klimabelastningen med op til 50 % i forhold til stål og beton. CLT kaldes ofte ’træets svar på beton’, fordi det er stærkt i alle retninger. Det er perfekt til at bygge både stort og højt, og det giver en hurtig byggeproces. 

Den danske byggebranche er mere tilbage-holdende end vores nabolande, når det handler om brugen af CLT i byggeriet. Håndbogen ”CLT i Praksis” er ment som en hjælp til kunder, samarbejdspartnere og øvrige aktører i bran-chen, til at komme i gang med at bygge med CLT. Håndbogen indeholder praktiske råd og vej-ledning om CLT, bl.a. montage, logistik og opbevaring af CLT-elementer på byggepladsen. 

Profile leverer konstruktionstræ som fx CLT-elementer, I-bjælker, LVL-bjælker og limtræsbjælker i certificeret træ.

”Profile har gennem en årrække fokuseret på at skabe en bæredygtig profil. Sammen med Bygmas forretninger står Profile for leverancer til en stadigt voksende perlerække af certificerede og prisbelønnede bæredygtige byggerier i Danmark”, siger adm. direktør René Holde. 

Som trælastagentur repræsenterer Hjalmar Wennerth savværker i hele Europa, og handler med mere end 70 savværker alene i Skandinavien.

”Alt nordisk nåletræ i Bygma sælges nu som minimum 70 % PEFC-certificeret. Som en konsekvens af det, anviser Hjalmar Wennerth nu udelukkende certificerede varer fra sine leverandører”, oplyser Senior Advisor Erik Reimers.

Wennerth Wood Trading er en grossistvirksomhed, der importerer træpladeprodukter fra hele verden.

”Wennerth Wood Trading aftager nu også udeluk-kende certificerede varer fra sine leverandører. Fremover vil både træplader og terrassebrædder fra os være enten FSC- eller PEFC-certificerede”, siger adm. direktør Morten Lind. ”Det gælder også terrassebrædder i hårdttræ”. 

Ny håndbog skal hjælpe med udbredelse af CLT i byggeriet 

Håndbogen CLT i praksis kan læses her:https://www.bygma.dk/proff/guides/clt_profile
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Med indstik er det muligt at få distribueret alt fra løsblad til 
brochure og mindre produkter/gimmich.

Med nye løsninger/produkter følger ny brochure. Med dit 
indstik har du sikkerhed for, at dit budskab hurtigt og nemt 
kommer ud til den faggruppe, du ønsker i et fagblad, de har 
gode relationer til.

Kan distribueres selektivt på målgrupper og geografi.

Indstikket skal blot leveres på vores trykkeri – resten sørger 
vi for. Du undgår at skulle sørge for pakning, porto og evt. 
køb af adresser etc.

En effektiv, billigere og målrettet løsning, der skaber 
opmærksomhed og positivt indtryk hos den enkle læser.

Pris fra 1,86 kr. pr. stk. Indhent venligst pris.

En iøjefaldende og effektiv løsning, hvor du har eksempelvis 
fire efterfølgende sider trykt med i BygTek som en del af 
bladet.

Det betyder en meget markant opmærksomhed for dig, hvor 
alle siderne er dit budskab.

Eksempelvis kan indtryk/indryk bruges som aftryk af en 
brochure i forbindelse med lancering af et nyt produkt eller 

Få din brochure eller løsblad med i BygTek!

Indtryk / Indryk
løsning. Indholdet kan også kombineres med en annonce 
og/eller sponsoreret indhold.

Indtryk/Indryk kan være 4 sider, 8 sider eller 12 sider.

Indhent venligst pris.

Reference fra Mester & Svend: Bygma Gruppen

Vi ønsker at præge 

den bæredygtige 

udvikling 
Som den største danskejede leverandør til 

byggeriet – med salg og distribution af 

byggematerialer – ønsker Bygma at være med 

i udviklingen af det bæredygtige byggeri i 

Danmark. Vi støtter op om nye initiativer og 

har en ambition om, at det skal være lettere 

for bygherrer, arkitekter, håndværkere og 

entreprenører at bygge med bæredygtige 

materialer. 

68 år i dansk byggeri

Vores historie går tilbage til 1952, og startede 

som et agentur for en række større svenske 

savværker i Danmark. Få år senere blev 

sortimentet udvidet med byggematerialer og 

relaterede produkter til byggebranchen, og 

virksomheden voksede stærkt via opkøb og 

organisk vækst. I dag leverer vi primært til 

det professionelle segment. Bygma Gruppen 

tæller 2.500 medarbejdere og omsætter for 

ca. 8 mia. DKK.

Solide materialer og godt 

håndværk

Omdrejningspunktet for vores forretning har 

altid været solide materialer og respekten for 

det gode håndværk. Bæredygtighed er blevet 

et grundvilkår for at drive forretning. Men vi 

har leveret bæredygtige produkter længe 

inden certificeringerne for alvor blev kendt; 

træ fra de nordiske skove og kvalitet i leveran-

cen. I dag kan alt træ fra Bygma leveres som 

enten PEFC®- eller FSC®-certificeret.

Vi tænker også selv bæredygtigt

Som led i vores ønske om at fremme det 

bæredygtige byggeri, vejleder vi ikke blot 

vores kunder, vi tænker også bæredygtighed 

ind i vores egne handlinger. Vi fokuserer ikke 

blot på materialer, men også på de menne-

sker der indgår i byggeriets værdikæde. Vi 

tilstræber bl.a. at give vores medarbejdere 

en grundlæggende forståelse for certifice-

ringerne og tilskynder dem til

energivenlig adfærd.

Bakker op om FN’s Verdensmål

Bygma bakker op om FN’s 17 Verdensmål og 

arbejder, gennem vores forretningsaktiviteter 

og ekspertise, på at sætte størst muligt aftryk 

på den bæredygtige udvikling. Vi arbejder 

fokuseret med mål 4, 12 og 15 - Kvalitets-

uddannelse, Ansvarligt forbrug og produktion 

samt Livet på land - da vi her kan gøre den 

største forskel. 

Vi uddanner vores elever og øvrige med-

arbejdere indenfor bæredygtighed, så vi kan 

vejlede vores kunder og stille de rigtige 

spørgsmål, så det bliver en naturlig del af 

vores måde at drive forretning på. Vi stiller 

gennem vores Code of Conduct krav til vores 

leverandører om at overholde gældende 

lovgivning, miljøkrav, menneskerettigheder 

og agere miljøbevidst. Vi køber og sælger 

FSC® og PEFC® certificeret træ og sikrer 

igennem certificeringerne ansvarlig og 

bæredygtig skovdrift med hensyntagen til 

planteliv, dyr og mennesker. Vi synliggør 

mærkningsordninger og certificerede 

produkter, så vores kunder og kunders kunder 

kan træffe bevidste og bæredygtige valg. 

Peter H. Christiansen

Adm. direktør, Bygma Gruppen A/S

SV
AN

EMÆRKET
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I 2050 har vi brug for 3,5 gange 

jordens ressourcer

Vidste du:

hvis vi fortsætter med at bruge ressourcer på byggeri i det tempo, vi gør nu. 

Kilde: Teknologisk Institut

Et af delmålene i FN’s 

Verdensmål 12 omhandler, 

hvordan vi reducerer omfanget 

af affald gennem øget genbrug 

og genanvendelse, herunder 

affald genereret i forbindelse 

med byggeri og anvendelsen 

af bygninger.

Samlet set står byggeriet for 

ca. 40 % af udledningen 

af drivhusgasser på

verdensplan.

Kilde: Ekspertgruppen JCSS

Produktionen af 

byggematerialer står i dag 

for 10-15 % af den samlede 

udledning af drivhusgasser 

hvert år.

Kilde: Tænketanken Concito

Bygmas arbejde 

med FN’s 
Verdensmål
Bygma støtter op om FN’s Verdensmål og 

arbejder fokuseret med mål 4, 12 og 15, 

da vi her kan gøre den største forskel.

Læs mere på www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri

Vi uddanner vores elever og personale 

indenfor bæredygtighed, så vi kan vejlede 

vores kunder, stille de rigtige spørgsmål og 

præge den bæredygtige udvikling.

Gennem vores Code of Conduct stiller vi 

krav til vores leverandører om at overholde 

gældende lovgivning, miljøkrav, menneske-

rettigheder og agere miljøbevidst.

Vi køber og sælger FSC®- og PEFC®-

certificeret træ og sikrer igennem 

certificeringerne ansvarlig og bæredygtig 

skovning med hensyntagen til planteliv, 

dyr og mennesker.

3
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Sammen bygger vi 
et bæredygtigt 
Danmark
Som den største danskejede leverandør til byggeriet 
ønsker Bygma at inspirere håndværkere, bygherrer, 
arkitekter og entreprenører til i højere grad at bruge 
bæredygtige materialer i byggeriet. 

Læs mere om Bygmas arbejde 
med FN’s Verdensmål på side 3
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Referencer fra Mester & Svend: Bygma Gruppen og XL-Byg
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BygTek 2023 Indstik / Indtryk / Indryk Online markedsføring

Odsgard A/S udgiver medierne Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Magasinet Gulv, Byens Boligforeninger, Lager & Transport – Logistikmagasinet og  
Magasinet Skolen. På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, aaretsbyggeri.dk, PackM.dk, LTL.dk, IT-Reload.dk og magasinetskolen.dk

BygTek er med til at sætte dagsordenen i byggebranchen. 

Med 25.000 modtagere af vores daglige nyhedsbrev med 
en million sidevisninger og over 400.000 besøgende på 
BygTek.dk og ca. 15.000 nøje udvalgte beslutningstagere, 
som modtager vores magasin, er vi den naturlige sam-
arbejdspartner, når du skal påvirke byggebranchen til at  
vælge jeres produkter og løsninger. 

Med BygTek kommer du i kontakt med de rigtige 
beslutnings tagere. 75 procent siger, at de er beslutnings-
tagere hos entreprenører, murere, tømrere, elektrikere, 
VVS’ere, arkitekter, ingeniører mv. Med BygTek kan du 
enten ramme hele byggebranchen eller beslutningstagere 
i udvalgte faggrupper med jeres markedsføring. 

Vores redaktion arbejder hver dag på at bringe nyheder 
om branchen. Vi har fokus på alt fra byggematerialer til 
personalia. Og på Christiansborg dækker vores journalist 
alle politiske tiltag, der rimer på byggeri.

Kontakt vores mediekonsulenter, der er klar med rådgiv-
ning om jeres muligheder med BygTek.

Din kontakt til byggebranchen

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre   40. årgang • Nr. 3 • 20. april 2022

70 70 17 90
container@boxit.dkcontainer@boxit.dk

Ring

70 70 17 90

for tilb
ud

FÅ XTRA PLADS OG SIKKERHED
- til opbevaring af 

værktøj og 
materialer

Eksdirektør i Aalborg Stilladser anklager nye ejere fra 
Dansk Stilladsservice for trusler, faktureringssvindel 
og forsøg på indbrud i hans firmamail

Læs side 6

Stilladskæmpe politi-Stilladskæmpe politi-
anmeldt for forsøg på anmeldt for forsøg på 
hacking af tidligere direktørhacking af tidligere direktør

MidtersiderneLæs side 4 Læs side 12

Tillæg:
Nyt om Bæredygtighed

Strateginetværk skal sætte 
skub i det bæredygtige byggeri

Dårlig luft i klasseværelserne 
er et generelt problem

Magasin

Website Nyhedsbrev

BygTek – forventet oplagsfordeling i 2023 Antal

Entreprenører 5.448

Tømrer- og snedkermestre 2.874

Murermestre 2.127

El- og VVS-installatører 1.261

Arkitekt- og ingeniørfirmaer 1.157

Kloakmestre 755

Malermestre 348

Trælast, byggecentre og engroshandel 259

Tagdækkere, isoleringsfirmaer og energikonsulenter 254

Gulvlæggere, glarmestre og andre håndværksfirmaer 248

Leverandører, organisationer og enkeltpersoner 299

Tekniske forvaltninger, tekniske skoler 
og offentlige myndigheder 193

I alt 15.223

BygTek sendes med beslutningstagerens navn trykt på avisen (eller folien)

Redaktion:  
Fagredaktør
Daniel Christensen
daniel@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 17

Annoncesalg: 
Salgschef 
Kim Anker 
anker@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 22 

Kontakt os idag 
– og hør, hvordan vi kan hjælpe med online markedsføring  

Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22

Markedsføring 
i nyhedsbrev til 

25.000 modtagere

Vores digitale univers omfatter også  
Byggeri.dk, der besøges af private med planer 
om boligforbedringer og UgensErhverv.dk

Markedsføring på BygTek.dk – bliv medlem
Få jeres pressemeddelelser på BygTek.dk og i nyhedsbrevet.

Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et 
bestemt tema f.eks. facader.  

Få bedre SEO-optimering på Google med link på BygTek.dk

Få jeres brochure/whitepaper på BygTek.dk

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.

Aftalen kan også gælde markedsføring på Byggeri.dk

Er din virksomhed synlig på BygTek.dk?
– få flere kunder online

Med 1 million visninger og over 
400.000 besøgende om året er 
BygTek.dk en vigtig nyhedsplat-
form for byggebranchen

•  Tømrer 
•  Entreprenører 
•  Andre håndværksvirksomheder 
•  Arkitekter og ingeniører 
•  Trælaster og byggemarkeder 
•  Bygherrer 
•  Boligforeninger

Bæredygtigt byggeri
gør en forskel

Du kan læse mere om bæredygtigt byggeri og de mange mærkningsordninger på: 
www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri

Eller kontakt os på: Baeredygtigt@bygma.dk

Til dig, der er håndværker, 
bygherre, arkitekt eller 
entreprenør: Lad os 
sammen skabe de 
bedst mulige forhold 
for mennesker og miljø
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Bygmas arbejde med FN’s Verdensmål
Bygma støtter op om FN’s 17 Verdensmål og arbejder for udbredelsen af den bæredygtige 
udvikling. Vi arbejder fokuseret med mål 4, 12 og 15, da vi her kan gøre den største forskel.
Læs mere på www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri

34679_Baeredygtighed_Folder_BygTek_256x370_8s.indd   8 23/03/2020   08.51

Bygma hjælper dig med 

bæredygtigt byggeri

- Sammen bygger vi et bæredygtigt Danmark

I Bygma finder du et stort udvalg af bæredyg-

tige produkter; fra certificeret træ til inde-

klima- og svanemærkede produkter. Vi 

tilsikrer, at vores leverandører lever op til 

Bygmas ’code of conduct’ og overholder 

gældende lovgivning, miljøkrav, menneske-

rettigheder og agerer miljøbevidst. 

Bæredygtigt træ

Vores store udvalg af træ stammer fra certifice-

rede skove, hvor der ikke bliver fældet mere 

træ, end skoven kan nå at reproducere. Det 

betyder, at skoven, som vi alle er afhængige af, 

ikke tager skade. Ved at tænke bæredygtige 

materialer ind i dit byggeprojekt, kan du som 

ansvarlig virksomhed være med til at sikre den 

næste generation.  

Brugen af træ i byggeriet gavner miljøet. 

Det bliver nedbrudt og indgår i naturens eget 

kredsløb efter brug, og samtidig optager det 

CO2. Derudover bruges der typisk mindre 

energi ved at bygge i træ end ved at bygge i 

stål eller beton.

Dokumentation og sporbarhed

Via vores platform til de professionelle, 

Bygma.dk/proff, har vores kunder et direkte 

link til ByggeBasen og til BygDok, som er 

branchens portal over bæredygtige produkter. 

Det sikrer hurtig og let adgang til bl.a. nødven-

dig dokumentation og sporbarhed for produk-

terne. Ved at benytte BygDok kan både 

professionelle og private forbrugere let skabe 

sig et overblik over bæredygtige byggemateria-

ler og herigennem træffe et bæredygtigt valg.

Stort udvalg af produkter

Bæredygtighed handler ikke kun om træ, men 

om alle de produkter der indgå i byggeriet. 

Derfor stiller Bygma krav til vores dygtige 

leverandører, så vi kan levere certificerede 

produkter lige fra gulve, vinduer og døre til 

fuge, lim og maling.

Bygma Gruppens datterselskaber Hjalmar 

Wennerth, Wennerth Wood Trading og Profile 

er stærke leverandører af certificeret træ. Alle 

vores skandinaviske leverandører er enten 

PEFC- eller FSC-certificerede eller begge dele, 

og andelen af certificerede produkter øges 

konstant. Vi leverer både CLT, LVL og limtræ, 

der er PEFC- eller FSC-certificeret.

Bygdok.dk er en webportal, hvor man bl.a. kan finde alle miljøcertificeringer og deklarationer, 

der er lagt ind via Danske Byggecentres produktdatabase

6
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Materialerne til kvalitets-

byggeriet blev valgt på 

bæredygtighed og en hurtig 

byggeproces.

I centrum af Næstved ligger Rebslagergården, 

der består af tre helt nye etage-ejendomme 

med attraktive boliger. De er omgivet af 

bevaringsværdige huse, så det tog lidt tid at 

indhente de nødvendige myndigheds-

tilladelser. Men da byggeriet først var i gang, 

gik det bemærkelsesværdigt hurtigt, selvom 

boligerne blev opført i 2,5 etager. De blev 

nemlig bygget med CLT, som er elementer af 

krydslamineret træ. 

Udfordrende byggeri

Bygherren A. Brandelev Ejendomme, der 

tegnes af Anders Brandelev Paulsen, driver 

også tømrerfirmaet Anker Damgaard Paulsen 

Aps i Næstved og stod selv for byggeriet. ”Det 

var en spændende udfordring at opføre disse 

boliger”, udtaler Anders Brandelev Paulsen. 

”Vi skulle tage hensyn til de bevaringsvær-

dige byhuse omkring os, der var niveau-

forskel på grunden, og det var første gang, 

vi byggede i højden med træ”. 

Fordelagtigt CO₂-regnskab

Da A. Brandelev Ejendomme som de første 

herhjemme valgte at opføre denne type 

byggeri udelukkende med CLT, var bæredyg-

tighed et vigtigt parameter i materialevalget. 

CLT er træ, der i forhold til fx stål og beton, 

giver et fordelagtigt CO₂-regnskab. Men 

hastighed og en hurtig byggeproces var 

mindst lige så afgørende. 

”CLT-elementerne blev leveret en tirsdag 

morgen, og samme dag kunne vi gå i gang 

med at montere de første vægelementer”, 

siger Anders Brandelev Paulsen. ”Byggeriet lå 

stille et par dage på grund af kraftig blæst, 

men alligevel blev en hel boligblok med 

CLT-elementer, limtræ, kviste, badekabiner 

og ståldragere monteret på bare 8 dage”. 

Alt passede sammen

”CLT leveres i præfabrikerede elementer ud 

fra ingeniørens tegninger”, siger Jan Klöcker 

fra Profile A/S, der leverede elementerne 

gennem Bygma Haslev. ”De kan monteres 

med det samme, og kræver ikke tørretid - 

modsat betonelementer - hvor byggeriet 

ligger stille”. Profile koordinerede og vejledte 

omkring CLT-leverancen. 

Langvarigt samarbejde

Thomas Sjøstein, direktør i Bygma Haslev 

- der har et langvarigt samarbejde med 

Tømrerfirmaet Anker Damgaard Paulsen- 

siger: ”Et pioner-byggeri som dette har 

krævet indgående kendskab til kundens 

behov og en god og tillidsfuld relation. Vi 

leverede både træ og alle øvrige bygge-

materialer til Rebslagergården, og blev valgt 

på kvalitet, rådgivning og leveringssikkerhed. 

Det er en fornøjelse at se, hvordan kunden 

har forvandlet et kvarter i Næstveds bymidte 

til et attraktivt boligområde med smukke 

bygninger i bæredygtigt træ”. 

Attraktiv CLT-boligblok i 

centrum af Næstved

7
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Uddannelse, spydspidser og ambassadører sikrer et fælles afsætEfterspørgslen efter bæredygtigt byggeri er stærkt stigende. Det er vigtigt, at vores medarbejdere er uddannede til at kunne tilbyde kunderne de rette bæredygtige materialer. Og det er mindst lige så vigtigt, at de kan vejlede og servicere både de kunder, der skal bygge bæredygtigt og de, som endnu ikke er kommet i gang, men gerne vil under-søge nærmere, hvad det indebærer.

Spydspidser
For at kunne give kunderne den bedst mulige vejledning, uddanner vi spydspidser inden for bæredygtighed i hver region. Det er medar-bejdere, der har særlig interesse for området og har lyst til at være med til at drive en bæredygtig udvikling.  Spydspidserne opnår dyb forståelse for certificering og mærk-ningsordninger og ved hvilke krav, der stilles ift. fx DGNB og Svanemærket byggeri. De agerer som ressourcepersoner for resten af regionen, hvor de sikrer forankring af viden. De er klædt på til at stille de rigtige spørgsmål til vores kunder, så projekterne kommer rigtigt fra start. 

Ambassadører i bæredygtighedVi har desuden udpeget et landsdækkende korps af bæredygtigheds-ambassadører, som gennemgår en grundig uddannelse, der rækker ud over den obligatoriske træning, der 

kræves for at være PEFC- og FSC-certificeret. Vi ønsker at være branchens bedste til at vejlede inden for certificeringerne, og vi har indtil videre uddannet mere end 200 ambas-sadører i Bygmas forretninger. Det er en opgave, vi tager seriøst.

En bæredygtig rejse
Vi har sammensat en uddannelsespakke, hvor vi, ud over hvad bygningsreglementet kræver, tager vores ambassadører på en bæredygtig rejse fra skovens oprindelse, over krav til certificeringerne til dokumentation af det bæredygtige træ, vi sælger. Endelig giver vi dem en præsentation af et færdigt DGNB-projekt.

Særligt fokus på vores eleverFor at gøre vores elevuddannelse endnu bedre, sørger vi for fra start at give nye elever en grundlæggende viden om bære-dygtighed. Som en del af deres uddannelse bliver de introduceret til certificeringer og mærkningsordninger, ligesom de bliver undervist i branchens portal over bæredyg-tige produkter, BygDok. Portalen henvender sig til byggeriets parter og til alle, der vil bygge bæredygtigt. Der er øget fokus på dokumentation og de redskaber, som Bygma og branchen stiller til rådighed for at fremme det bæredygtige byggeri.

Uddannelse for alle
Uddannelsen følges op med en række interne læringsinitiativer til alle medarbejdere i Bygma. Disse initiativer synliggøres internt i Bygma, så også medarbejdere, der ikke er direkte involveret, har en grundlæggende indsigt i området.

Videreudvikling af kompetencer
Vores fokus er et stærkt samarbejde med vores kompetente leverandører om at videreuddanne og dygtiggøre Bygmas medarbejdere. Det skal give mulighed for at videreudvikle de bæredygtige kompetencer endnu mere. Og det vil sikre et fælles afsæt for at vejlede kunderne bedst muligt, når de handler bæredygtigt.

Sammen bygger vi et bæredygtig Danmark.
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Udvikling i præcertificeret og certificeret DGNB byggerier i Danmark.

Udvikling i antal af Svanemærkede lejligheder, huse og daginstitutioner

Kilde: Green Building Council Denmark, januar 2020

Kilde: Miljømærkning Danmark
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TRADING

WENNERTH
WOOD

Professionel vejledning om bæredygtigt byggeri
Bygma tilstræber at være med til at fremme udviklingen af bæredygtigt byggeri og er i den forbindelse PEFC- og FSC-certificeret. Vi er også medlem 

af Green Building Council Denmark, som administrerer certificeringsordningen DGNB. Få professionel vejledning om bæredygtigt byggeri i din 

lokale Bygma, hvor vi kan tilbyde bæredygtige produkter som fx træ, døre, vinduer, gulve og isolering. Udover mærkningsordningerne herunder, 

kan du læse om endnu flere mærkningsordninger på www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri

Læs om flere mærkningsordninger her: www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri

Hvad er PEFC? 
•  PEFC står for Programme for the endorsement of 

Forest Certification
•  Miljømærke, der sætter 

standarden for 
bæredygtig skovdrift 

•  60 % af verdens 
certificerede skov
områder er PEFC 
certificerede

•  Beskytter biologisk 
vigtige skovområder og 
sørger for socialt gavnlig og økonomisk levedygtig skovforvaltning.

Hvad er FSC? 
•  FSC står for Forest 

Stewardship Council 
•  FSCmærket er en 

sikkerhed for, at du kan 
købe træ og papir med 
god samvittighed 

•  I en FSCskov bliver der 
ikke fældet mere træ, 
end skoven kan nå at 
reproducere

•  FSC er en sikkerhed for, 
at dyr og planteliv bliver beskyttet og de 
mennesker der arbejder i skoven, er sikret 
uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

Hvad er Green 
Building Council?
•  En medlemsorganisation, der arbejder for at 

fremme bæredygtighed i bygninger og det 
bebyggede miljø

•  Med fokus på både miljø, økonomi og sociale 
forhold ønsker 
organisationen at fremme en helhedsorienteret 
tilgang til byggeri og 
byområder – både 
nationalt og internationalt

•  Administrerer certifice
ringsordningen DGNB.

Hvad er DGNB?
•  DGNB står for Deutsche 

Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen og 
er den tyske bæredyg
tighedscertificering for 
bygninger. Den første 
danske version af 
DGNBcertificeringen 
blev lanceret i 2012 og 
administreres af Green 
Building Council

•  Kriterier og underkrite
rier er samlet under 5 
hovedområder: miljø, 
økonomi, social, teknik 
og proces.

Hvad er Svane-
mærket og 
EU-Blomsten?
• Svanemærket er det 

officielle nordiske 
miljømærke 

• EUBlomsten er det 
officielle europæiske 
miljømærke

• Når du vælger et 
produkt mærket med 
Svanen eller Blomsten, 
er du med til at mindske miljøbelastningen. 

Hvad er Dansk 
Indeklima 
Mærkning?
• Dansk Indeklima 

Mærkning er en frivillig 
mærkningsordning for 
produkter og materialer, der har dokumentation 
for bl.a. afgasningen – 
dermed afgasningstid 
og lugtgener

• Hvis du vælger indeklimamærkede produkter, har du en større sikkerhed 
for, at luftkvaliteten i den færdige bygning lever op til kravet i DGNB.

CLT, som består af krydslamineret træ, bruges til etagebyggeri mange steder i udlandet og er så småt ved at vinde indpas i Danmark. Bygmas datterselskab Profile har udgivet en håndbog, der skal give håndværkere en god start på projekter med CLT.

For mange arkitekter, entreprenører, håndvær-kere og bygherrer er bæredygtighed et vigtigt parameter i materialevalget. CLT er et oplagt valg, da det reducerer klimabelastningen med op til 50 % i forhold til stål og beton. CLT kaldes ofte ’træets svar på beton’, fordi det er stærkt i alle retninger. Det er perfekt til at bygge både stort og højt, og det giver en hurtig byggeproces. 

Den danske byggebranche er mere tilbage-holdende end vores nabolande, når det handler om brugen af CLT i byggeriet. Håndbogen ”CLT i Praksis” er ment som en hjælp til kunder, samarbejdspartnere og øvrige aktører i bran-chen, til at komme i gang med at bygge med CLT. Håndbogen indeholder praktiske råd og vej-ledning om CLT, bl.a. montage, logistik og opbevaring af CLT-elementer på byggepladsen. 

Profile leverer konstruktionstræ som fx CLT-elementer, I-bjælker, LVL-bjælker og limtræsbjælker i certificeret træ.

”Profile har gennem en årrække fokuseret på at skabe en bæredygtig profil. Sammen med Bygmas forretninger står Profile for leverancer til en stadigt voksende perlerække af certificerede og prisbelønnede bæredygtige byggerier i Danmark”, siger adm. direktør René Holde. 

Som trælastagentur repræsenterer Hjalmar Wennerth savværker i hele Europa, og handler med mere end 70 savværker alene i Skandinavien.

”Alt nordisk nåletræ i Bygma sælges nu som minimum 70 % PEFC-certificeret. Som en konsekvens af det, anviser Hjalmar Wennerth nu udelukkende certificerede varer fra sine leverandører”, oplyser Senior Advisor Erik Reimers.

Wennerth Wood Trading er en grossistvirksomhed, der importerer træpladeprodukter fra hele verden.

”Wennerth Wood Trading aftager nu også udeluk-kende certificerede varer fra sine leverandører. Fremover vil både træplader og terrassebrædder fra os være enten FSC- eller PEFC-certificerede”, siger adm. direktør Morten Lind. ”Det gælder også terrassebrædder i hårdttræ”. 

Ny håndbog skal hjælpe med udbredelse af CLT i byggeriet 

Håndbogen CLT i praksis kan læses her:https://www.bygma.dk/proff/guides/clt_profile
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Med indstik er det muligt at få distribueret alt fra løsblad til 
brochure og mindre produkter/gimmich.

Med nye løsninger/produkter følger ny brochure. Med dit 
indstik har du sikkerhed for, at dit budskab hurtigt og nemt 
kommer ud til den faggruppe, du ønsker i et fagblad, de har 
gode relationer til.

Kan distribueres selektivt på målgrupper og geografi.

Indstikket skal blot leveres på vores trykkeri – resten sørger 
vi for. Du undgår at skulle sørge for pakning, porto og evt. 
køb af adresser etc.

En effektiv, billigere og målrettet løsning, der skaber 
opmærksomhed og positivt indtryk hos den enkle læser.

Pris fra 1,86 kr. pr. stk. Indhent venligst pris.

En iøjefaldende og effektiv løsning, hvor du har eksempelvis 
fire efterfølgende sider trykt med i BygTek som en del af 
bladet.

Det betyder en meget markant opmærksomhed for dig, hvor 
alle siderne er dit budskab.

Eksempelvis kan indtryk/indryk bruges som aftryk af en 
brochure i forbindelse med lancering af et nyt produkt eller 

Få din brochure eller løsblad med i BygTek!

Indtryk / Indryk
løsning. Indholdet kan også kombineres med en annonce 
og/eller sponsoreret indhold.

Indtryk/Indryk kan være 4 sider, 8 sider eller 12 sider.

Indhent venligst pris.

Reference fra Mester & Svend: Bygma Gruppen

Vi ønsker at præge 

den bæredygtige 

udvikling 
Som den største danskejede leverandør til 

byggeriet – med salg og distribution af 

byggematerialer – ønsker Bygma at være med 

i udviklingen af det bæredygtige byggeri i 

Danmark. Vi støtter op om nye initiativer og 

har en ambition om, at det skal være lettere 

for bygherrer, arkitekter, håndværkere og 

entreprenører at bygge med bæredygtige 

materialer. 

68 år i dansk byggeri

Vores historie går tilbage til 1952, og startede 

som et agentur for en række større svenske 

savværker i Danmark. Få år senere blev 

sortimentet udvidet med byggematerialer og 

relaterede produkter til byggebranchen, og 

virksomheden voksede stærkt via opkøb og 

organisk vækst. I dag leverer vi primært til 

det professionelle segment. Bygma Gruppen 

tæller 2.500 medarbejdere og omsætter for 

ca. 8 mia. DKK.

Solide materialer og godt 

håndværk

Omdrejningspunktet for vores forretning har 

altid været solide materialer og respekten for 

det gode håndværk. Bæredygtighed er blevet 

et grundvilkår for at drive forretning. Men vi 

har leveret bæredygtige produkter længe 

inden certificeringerne for alvor blev kendt; 

træ fra de nordiske skove og kvalitet i leveran-

cen. I dag kan alt træ fra Bygma leveres som 

enten PEFC®- eller FSC®-certificeret.

Vi tænker også selv bæredygtigt

Som led i vores ønske om at fremme det 

bæredygtige byggeri, vejleder vi ikke blot 

vores kunder, vi tænker også bæredygtighed 

ind i vores egne handlinger. Vi fokuserer ikke 

blot på materialer, men også på de menne-

sker der indgår i byggeriets værdikæde. Vi 

tilstræber bl.a. at give vores medarbejdere 

en grundlæggende forståelse for certifice-

ringerne og tilskynder dem til

energivenlig adfærd.

Bakker op om FN’s Verdensmål

Bygma bakker op om FN’s 17 Verdensmål og 

arbejder, gennem vores forretningsaktiviteter 

og ekspertise, på at sætte størst muligt aftryk 

på den bæredygtige udvikling. Vi arbejder 

fokuseret med mål 4, 12 og 15 - Kvalitets-

uddannelse, Ansvarligt forbrug og produktion 

samt Livet på land - da vi her kan gøre den 

største forskel. 

Vi uddanner vores elever og øvrige med-

arbejdere indenfor bæredygtighed, så vi kan 

vejlede vores kunder og stille de rigtige 

spørgsmål, så det bliver en naturlig del af 

vores måde at drive forretning på. Vi stiller 

gennem vores Code of Conduct krav til vores 

leverandører om at overholde gældende 

lovgivning, miljøkrav, menneskerettigheder 

og agere miljøbevidst. Vi køber og sælger 

FSC® og PEFC® certificeret træ og sikrer 

igennem certificeringerne ansvarlig og 

bæredygtig skovdrift med hensyntagen til 

planteliv, dyr og mennesker. Vi synliggør 

mærkningsordninger og certificerede 

produkter, så vores kunder og kunders kunder 

kan træffe bevidste og bæredygtige valg. 

Peter H. Christiansen

Adm. direktør, Bygma Gruppen A/S

SV
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I 2050 har vi brug for 3,5 gange 

jordens ressourcer

Vidste du:

hvis vi fortsætter med at bruge ressourcer på byggeri i det tempo, vi gør nu. 

Kilde: Teknologisk Institut

Et af delmålene i FN’s 

Verdensmål 12 omhandler, 

hvordan vi reducerer omfanget 

af affald gennem øget genbrug 

og genanvendelse, herunder 

affald genereret i forbindelse 

med byggeri og anvendelsen 

af bygninger.

Samlet set står byggeriet for 

ca. 40 % af udledningen 

af drivhusgasser på

verdensplan.

Kilde: Ekspertgruppen JCSS

Produktionen af 

byggematerialer står i dag 

for 10-15 % af den samlede 

udledning af drivhusgasser 

hvert år.

Kilde: Tænketanken Concito

Bygmas arbejde 

med FN’s 
Verdensmål
Bygma støtter op om FN’s Verdensmål og 

arbejder fokuseret med mål 4, 12 og 15, 

da vi her kan gøre den største forskel.

Læs mere på www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri

Vi uddanner vores elever og personale 

indenfor bæredygtighed, så vi kan vejlede 

vores kunder, stille de rigtige spørgsmål og 

præge den bæredygtige udvikling.

Gennem vores Code of Conduct stiller vi 

krav til vores leverandører om at overholde 

gældende lovgivning, miljøkrav, menneske-

rettigheder og agere miljøbevidst.

Vi køber og sælger FSC®- og PEFC®-

certificeret træ og sikrer igennem 

certificeringerne ansvarlig og bæredygtig 

skovning med hensyntagen til planteliv, 

dyr og mennesker.

3
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Sammen bygger vi 
et bæredygtigt 
Danmark
Som den største danskejede leverandør til byggeriet 
ønsker Bygma at inspirere håndværkere, bygherrer, 
arkitekter og entreprenører til i højere grad at bruge 
bæredygtige materialer i byggeriet. 

Læs mere om Bygmas arbejde 
med FN’s Verdensmål på side 3
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Referencer fra Mester & Svend: Bygma Gruppen og XL-Byg
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Medie for boligforeningerAnnonceinformation 2023

Få jeres kunders 
opmærksomhed

Medieplan
2023Din kontakt til håndværkere, 

entreprenører og projekterende

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 
  40. årgang • Nr. 2 • 23. marts 2022

70 70 17 90container@boxit.dk

container@boxit.dk

Ring
70 70 17 90

for tilbud

FÅ XTRA PLADS OG SIKKERHED

- til opbevaring af værktøj og materialer

Organisationen Boss Ladies vil gøre det nemmere 

for kvinder at være i håndværkerfagene

Læs side 10-11

Kvinder kæmper 
mod fordomme i 

håndværkerbranchen

Læs side 8

Læs side 4

Læs side 6
Fem bud: Sådan bliver 

byggeriets udfordringer løst

Det er blevet 6,7 % dyrere 
at bygge bolig Finn L. & Davidsen gør 

medarbejdere til medejere
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Website + nyhedsbrev 

Byens Boligforeninger

Kontakt
Salgschef Anne-Mette Brødsgaard 
ab@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 07 Odsgard A/S · Naverland 8 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk

 Tlf. 43 43 29 00 · info@odsgard.dk

Læs side 2

TV-inspektion kan give 
millionbesparelser

 Læs side 10
Læs side 4

Går fremtiden i møde med 
Går fremtiden i møde med 50 ladestandere til el-biler 
50 ladestandere til el-biler 
Boligorganisationen PAB giver nu mulighed for, at beboerne i alle 16 boligafdelinger i hovedstadsområdet kan lade deres el-biler op – uden at det påvirker huslejen Læs side 6-8
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BYENSBOLIGFORENINGER

Andelshaverne stemte 
fra altanerne

Undgå at P-kælderen 
bliver en drypstenshule

NETVÆRK | VIDEN | NYE MULIGHEDER

Bestyrelser i Andels- og Ejerboligforeninger | Boligselskaber | Viceværter | Varmemestre | Ejendomsinspektører

Hejste elevatoren ind 
gennem taget

 Læs side 12

AKTUELT NYHEDSMAGASIN

Prisen er 12.000 kr. for en hel side i magasinet (annonce eller  
sponsoreret indhold).
Vi hjælper gerne med at skrive. Priser fra 4.000,- kr.

Vil du med som professionel rådgiver på Netværksdagen for  
Byens Boligforeninger og møde dine kunder ’face to face’,  
så er du velkommen til at kontakte os.

Få del i de milliarder af kroner som byens bolig selskaber og bolig
foreninger bruger på opgaver og materialer hvert år.

Vi har ringet til formanden i flere tusinde andelsbolig- og ejerboligfor-
eninger og sender i dag magasinet ud til beslutnings tagere i flere end 
5.500 boligselskaber, andelsboligforeninger og ejerboligforeninger 
primært i området København-Køge-Roskilde-Hillerød .
Magasinet udkommer også digitalt.

I 2023 udkommer magasinet: 

Målgruppe

Byens Boligforeninger udkommer i området  
KøbenhavnKøgeRoskildeHillerød:

 2500 Formænd i andelsboligforeninger 

 750 Formænd i ejerboligforeninger 

 350 Viceværter og beslutningstagere 

  indenfor ejendomsservice

 200 Kontaktpersoner i boligselskaber - f.eks. KAB, 

  Lejerbo, Bo-vest, AAB 

 200 Kontaktpersoner i virksomheder med ejen- 

  domsadministration - f.eks. Deas, Cej, Lea

 1000 modtager avisen online
 i resten af Danmark sendes magasinet til:

 500 Kontaktpersoner i boligselskaber, store bolig- 

  foreninger og ejendomsadministratorer

Deadline Omdeles fra

Nr. 1 23. februar 15. marts – uge 11

Nr. 2 18. april 1. maj – uge 18

Nr. 3 21. august 12. september – uge 37

Nr. 4 25. oktober 10. november – uge 45

Tlf. +45 70 20 61 41
mail@lyngsoe.dk

lyngsoe.dk

Carport, garage, overdækning 
og hegn fra Lyngsøe er en god 

investering – med garanti.

Se meget mere på
lyngsoe.dk – det betaler sig

UNA garageanlæg med hejseporte 
PLAN carport- og garageanlæg hvor alle carportene er klargjort 
til montering af ledhejseporte – hvis beboerne ønsker det

PLAN carport- og garageanlæg med Easy Plank beklædning 
og med skillevægge i galvaniseret hulplader

Vælg fleksible overdækninger med fokus på holdbarhed og 
minimal vedligeholdelse. Garagen kan også fungere som depotrum 
for viceværten/boligforeningen.

•  Vælg en samarbejdspartner, der har stor erfaring med at samarbejde med bygherrer, 
entreprenører, foreninger, ejendomsudviklere, arkitekter med flere.

•  Ved at vælge stålløsninger får I et materiale, der kræver minimal vedligeholdelse 
og dermed sparer I en større udgiftspost på driftsbudgettet år efter år.

•   Levering til aftalt tid har stor betydning for projektet. Derfor har vi stort fokus 
på logistik og produktion, hvilket giver jer tryghed for et effektivt samarbejde.

Carport og garage
   under samme tag

Kontakt os for en uforpligtende snak omkring dit projekt, 
og få inspiration og professionel rådgivning

– ring på tlf. 70 20 61 41

Sponsoreret indhold
Sponsoreret indholdSide 6

Decorativa vandtætner 
hvor andre giver op

Decorativa tilbyder gratis besigtigelsesraspport 
af altaner, utætte dæk, utætte flade tage, 
utætte haver med underliggende kældre, 
baggårde – alle steder, hvor der kommer 
vand ind – og fremkommer med et samlet 
løsningsforslag inklusiv betonrenovering

Vi udfører også vandtætning med højt 
teknologiske produkter og finder ofte 
vores leverandører i udlandet og bruger 
den nyeste viden på alle områder. Vores 
leverandørers tekniske afdelinger står 
bagved os med et hold af højt kvalifice-
rede teknikere, og sammen udfærdiger 
vi har rapporter på op til 36 sider på 
en sag.

Som de eneste lægger vi direkte oven 
på tagpap (flade tage) og asfalt (parke-
ringsdæk og baggårde).

Vi har fokus på miljøet, da vi oftest 
erstatter en mørk belægning med en 
lysere, hvilket har betydning for reflek-
tering af sollys/varme. Det gælder både 
flade tage og parkeringsdæk.

Ofte trænger der vand ned/ind i byg-
ninger, og det beskadiger dem.

Der kan være revner i eksempelvis 
beton (her kan vores produkt dække 
over revner, som er 1-4 mm, hvorimod 
normale gængse produkter dækker over 
revner på 0,2-0,3 mm).

Penge at spare
Vi er Nordens største udførende entre-
prenør med PMMA, som er fremtidens 
produkter baseret på kvalitet, miljø 
og teknisk kunnen. Fx kan nævnes, at 
produkterne hærder på 30 minutter og 
minimerer afspærringstiden radikalt og 
hermed allerede klar til næste behand-
ling/lag, at man kan arbejde med pro-
dukterne i ned til -5° C, at produkterne 
kan lægges direkte oven på tagpap og 
asfalt. Så derfor kan der spares mange 
penge, da man så ikke behøver at tage 
gammel tagpap eller asfalt op og der-
med heller ikke skulle deponere det. 
Miljøet skånes og økonomien tilgodeses.

Vi giver som de eneste op til 
10/15/20 års garanti på vores produk-
ter. 

Når vi forlader et projekt, er det 100 
procent vandtæt, og skulle det vise sig 
ikke at være tilfældet, kommer vi med 
vores udrykningstjeneste inden for 5 
dage – dog for det meste inden for 24 
timer.

Mange års erfaring
Som firma har vi eksisteret i 17 år, men 
har 25 års erfaring, og renoveret mere 
end 100 udendørsdæk og 300.000 m2 
overflader for boligforeninger, kom-
muner, ejendomsadministratorer og 
bygherre.

Vi sammensætter selv vores projekter, 
da vi er dem, der ved mest om proces-
ser og udførsel. Vi har desuden ingeniø-
rer indover til beregninger.

Decorativa løser mange vanskelige og 
komplekse opgaver.

Socialt engagement
Når man arbejder med os, kommer man 
til at støtte forskellige sociale projekter. 
Det har i mange år været en fast del 
af Decorativas overskud at støtte med 
10% af overskuddet. Fx har vi udlagt 
asfalt og totaltopført en basketballbane 
til udsatte unge. 

Vi støtter en samtalevogn/tinyhouse 
inde på den Røde Plads på Nørrebro for 
unge mellem 15 og 25 år. Vi støtter et 
Roma-projekt i Ungarn mm. Vi støtter 
organisationer, der hjælper unge piger, 
og sidste år støttede vi nødhjælpsarbej-
de i den tredje verden. 

Decorativas ene ejer sidder som frivil-
lig og ulønnet bestyrelsesmedlem i en 
stor nødhjælpsorganisation.

n

Mere information:

Decorativa er et belæg-
ningsfirma, som har specia-
liseret sig i at løse opgaver 
ingen andre tager. 

Decorativa tager over, hvor 
andre stopper. Kommer der 
vand ind i din bygning, da 
ring til os.

For mere information: 
Teknisk chef Bent Jerslund 
Tlf.: 21 73 72 71
bpj@decorativa.dk

Renovering af altaner

Decorativa udfører renovering af 
altaner. For nogle kunders ved-
kommende efterspørges samtidig 
også på skridsikring af altanerne. 
Her har Decorativa succes med at 
kunne tilbyde en meget skridsik-
ker belægning, som er til glæde 
og gavn især for gangbesværede 
og ældre beboere.

Tætning af flade tage

Decorativa har success med at 
gøre flade tage vandtætte. På 
tagpap kan det være meget van-
skeligt dels at fastslå, hvor vandet 
trænger ind, og dels at lave en 
tæt reparation. Derfor tilbyder 
Decorativa nu at vandtætne flade 
tage med vores produkter, der kan 
udlægges direkte oven på tagpap. 
Decorativa foreslår at renovere 
med en lysere farve til gavn for 
miljøet.

Renoveringsarbejde af  
parkeringsdæk og -kælder

I boligforeningen Kornerupsgaard 
i Roskilde var beboerne kede af 
at have en utæt parkeringskæl-
der. Man havde tidligere haft den 
renoveret to gange, men den var 
stadig utæt. Der dryppede salte 
ned på deres biler og lakken blev 
ødelagt. 

Decorativa blev kontaktet og kom 
med et renoveringsforslag, så 

Membranarbejde 

I 2019 blev Decorativa akut kon-
taktet af Greve Kommune, som 
havde vandindtrængninger ved 
indgangen mellem Portalen og 
biblioteket. Der var tale om en 
meget vanskelig opgave.

Arbejdet skulle udføres i januar 
og om natten. Det krævede meget 
koordinering. Og under udførsels-
perioden var der både frost og 
sne.

Eksempler på Decorativas arbejde

parkeringsdækket nu fremstår 
vandtæt – og ingen salte drypper 
ned på bilerne i parkeringskælde-
ren. Decorativa udfærdiger en årlig 
tilstandsrapport over 10 år for at 
holde øje med dækket.

Annonce

B

Odsgard A/S · Naverland 8 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
 Tlf. 43 43 29 00 · info@odsgard.dk

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail 
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet farveprofil: ISOnewspaper26v4
Anbefalet opløsning: 200 dpi (79 pixels pr. cm)
Papir: 49 g.  – Bladformat: Tabloid

BygTek påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt elektronisk 
annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale, ligesom 
strejker og anden force majeure ikke medfører erstatningsansvar 
for BygTek.

Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerheds-
stillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/medie-
bureau godkendt af BygTek. Der ydes ingen godtgørelse på indstik.

BygTek forbeholder sig ret til ændringer.

Generel information

3 - 4 indrykninger ......................................................................  ÷15 %
5 - 7 indrykninger ......................................................................  ÷20 %
8 eller flere indrykninger ..........................................................  ÷25 %

Tværgående rabat! Rabatten gives ved indrykning af annoncer  
i et eller flere af forlagets magasiner: BygTek, Mester & Svend, 
Puff, Byggeri m.fl.  
Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indryk-
kes inden for 12 måneder.

Rabatter i et eller flere medier

Side 3, 5, 7: +10 %.

Placeringstillæg

Formater og priser i 4 farver

1/1 side 21.995,
Bredde x højde:

256 x 370 mm

B
A

1/2 side 12.995,
Bredde x højde:

A: 124 x 356 mm 
B: 256 x 176 mm

D

CA

1/4 side 8.995,
Bredde x højde:

A:   58 x 356 mm
B: 124 x 176 mm
C: 190 x 116 mm 
D: 256 x   86 mm

BA

1/8 side 5.995,
Bredde x højde:

A:   58 x 176 mm
B: 124 x   86 mm

1/1 bagside 21.995,
Bredde x højde:

A: 256 x 370 mm

1/2 bagside 12.995,
Bredde x højde:

B: 256 x 176 mm
B

B

A

Pris i DKK

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

Få sponsoreret indhold med i BygTek

BTB specialsider – leverandøroversigt

A: 1/1 side 16.995,
Venstreside

B: 1/2 side 9.995,
Venstreside. Kan stables

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter siden.

A

Med sponsoreret indhold kan I bringe nyheder om jeres produkter 
og løsninger. Vi hjælper gerne med at skrive, så I får det helt rigtige 
budskab ud til læserne. Priser fra 4.000,- kr.

Annoncen indrykkes to gange i BygTek  
og to gange i Puff til en samlet pris. 

395,- kr. pr. 5 mm i sort/hvid  
(minimum annonce er 30 mm) 

Farvetillæg pr. annonce:  
800,- kr. pr. farve (max 2.400,- kr.)
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